
 

 
   ۸۱۱۸ ژوئن ۳۲ جمعهبرابر  ۱۹۳۱ تیر ۸جمعه  تا ۱جمعه 

 ۴۱ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

kargari@gmail.com_haftegi 

info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

 : یادداشت
 !به بهانه اتش گشودن به روی مردم خرمشهر 

 !در جنوب کشور ، قاتل جان مردم  همراه لجن و بوی بد آن آب شور وجود نبود آب و

 !م اسالمی به جای آب ، گلوله را تقسیم می کنند یدر خرمشهر رژ  

    

    
وزیر ن ، یارضا اردکان: به نقل از خبرگزاری دولتی ایلنا در هشتم تیر آمده است  چه کس و کسانی این حد از وقاحت نظام را پاسخ می دهند ؟؟؟

ان سخنران پیش از عنو بهاو که  /آبی در کشور احساسات مردم را تحریک کنند اجازه ندهیم دشمنان به بهانه کم »: در دل نماز جمعه  نیرو
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در  رژیم صهیونیستی از همه ابزارها و علم امروز سعی در سرقت منابع آب   :گفت، اظهار داشت های نماز جمعه تهران سخن می خطبه

بنابراین هوشیاری مردم و همچنین عمل صالح . خاورمیانه کرده ما نباید اجازه دهیم که هوس کند در موضوع آب وارد معرکه کشور ما شود

شهر در حالیکه وزیر نیرو تجمع مردم را اما مردم در شهر خرم .«ه از ورود دشمن به این عرصه جلوگیری کنیمتوانیم موفق باشیم ک می

پیش از نماز جمعه در مقابل مسجد جامع این جمعی از مردم خرمشهر هشتم تیر ، جمعه روز صبح  تحریک رژیم صیهونیستی قلمداد می کند

بی »، « مسئول بی لیاقت ؛ نمی خوایم ، نمی خوایم » : مردم شعار می دادند  .اخیر در برگزاری نماز جمعه شدندجمع کردند و موجب تشهر ت

آخوند باید  ؛توپ تانک فشفشه » ، «فرماندار برو گم شو» ، « به نام دین ، ما را غارت کردند » ، « نمازتون باطله » ، « غیرت ، بی غیرت 

رای ؛  آبهای شور ارزونی تون  »،  « دشمن ما همنجاست ؛دروغ میگن آمریکاست» ، «  نخرمشهر را رها ک ؛سامری حیا کن  » ، « گم بشه

  . قع نماز جمعه شدند ومانع از برگزاری به م « نمیدیم دیگه به تون

بسته به شرایط وقتی . های دینی دارند که اصلی ترین سرمایه ماست مردم ما انگاره» : وزیر نیرو در نماز جمعه تهران شکر می پراکند 

آب و انرژی و  انگاره های دینی کلیدواژه اصلی رفتار درست با. کند های دینی نیز به ما کمک می جویی فراهم باشد انگاره های صرفه زیرساخت

 «.محیط زیست می تواند باشد که عمل صالح تکرار شده در ادبیات دینی و قرآن است

فرماید بدمصرفی در خشکی دریا منجر  ندارند خداوند می کیفیت بارشی و بدمصرفی برخی نقاط کشور آب با به دلیل کم: وزیر نیرو تصریح کرد

اما  ....اما امکان بازگشت و اصالح امور وجود دارد.تباهی ها و فساد در دنیا ناشی از کارهای خودمان است. شود به تباهی کسب و کار مردم می

ها را عرضه کردند و هیچ گاه کوچ نکردند و  همان قناتها یعنی  ترین فناوری افتخار ما این است که پدران ما سه هزار سال پیش، پیشرفته

همه این موضوعات به این معناست که با رفتار صحیح به : ردکانیان تصریح کرد ....توانیم بنابراین ما نیز می. توانستند با طبیعت سازگار شوند

 .آبی هستند، کنند مناطقی که دچار کمگونه ای عمل کنیم که دشمنان هوس نکنند در زمینه آب اقدام به تحریک احساسات در 

 !این لوله های آب شیرین ازخوزستان به کجا می رود؟

  
 

هزار متر مکعب آب شیرین به کویت داده  ۳۱۱با دولت کویت بسته، روزانه از پیشبر طبق اخبار منتشره بنا بر قراردادی که حاکمیت ایران 

می شود و با کشف لوله های انتقال آب شیرین در مکان های دیگر از جمله روستای منیخ در خرمشهر اکنون مشخص می شود که کمبود آب 

دو لتمردان آب آشامیدنی مردم را به کشورهای همسایه فروخته اند و مردم خوزستان در عطش آب . خوزستان چگونه به وجود آمده استمردم 

 !شیرین اند

 : اجتماع اعتراضی برپا می دارند وبا آبخواران نظام در جنگ اند ،  ،آبکمبود همچنان مردم بر سر

  
 

در فضای مجازی فراخوانی منتشر شده و هشتم تیر، روز جمعهدر روزهای اخیر برای تجمع بر پایه آنچه در شبکه های مجازی آمده بود ؛ 

 .از تمام مردم شهر و روستا دعوت شده بود که در این تجمع در برابر مسجد جامع خرمشهر و میدان مطهری حاضر شوند

پیگیری مطالبات و رساندن صدایی رسا و قدرتمند به گوش تمام مسئوالن استانی و کشور و دفاع از  "در این فراخوان هدف از این تجمع

  .عنوان شده است "ابتدایی ترین حقوق شهروندی خود از جمله آب آشامیدنی سالم

 

هشتم تیر ، جمعه روز صبح طی روزهای گذشته ، بعد از سلسله اعتراضات مردم در آبادان و خرمشهر : گزارش ایرنا آمده است  ر پایهب

جمعی از بطوری که  . یم بودعلیه وضعیت آب آشامیدنی آنان شاهد تظاهرات اعتراضی  مردم، انهشب همایش وسیع  بعد ازخرمشهر شهر 

مردم  .اخیر در برگزاری نماز جمعه شدندجمع کردند و موجب تپیش از نماز جمعه در مقابل مسجد جامع این شهر تمردم خرمشهر ظهر 

به نام دین ، ما را » ، « نمازتون باطله  »، « بی غیرت ، بی غیرت »، « مسئول بی لیاقت ؛ نمی خوایم ، نمی خوایم » : شعار می دادند 

 . مانع از برگزاری به مقع نماز جمعه شدند « فرماندار برو گم شو» ، « غارت کردند 



 

به بعد از گردهمایی ظهر جمعه که به اخالل در نماز جمعه ی این شهر انجامید، بار دیگر جمعیت قابل توجهی در ساعت هشت شب در اعتراض 

 .کیفیت آب آشامیدنی این شهر شدندین شهر گرد آمده و خواستار شیرین شدن و بهبود ادر میدان مطهری  ،شوری آب

روز جمعه آغاز شده بود ، جمعیت قابل توجهی از شهروندان حاضر شده با سر دادن شعارهای اعتراضی  هشت شبدر این تجمع حدود ساعت 

حضور چشمگیر زنان در صف مقدم تظاهركنندگان در اعتراض به بى  .مجلس خواستند این معضل را حل کننداز مسووالن و نمایندگان شهر در 

کیفیت آب شرب شهرستان نسبت به روزهای گذشته : تجمع کنندگان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشتندر خرمشهرآبى و شورى آب د

افزایش شوری و افت کیفی شاخصهای آب آشامیدنی مردم را : آنها می گویند.از مناطق بوی بسیار بدی می دهد بسیار شورتر شده و در بسیاری

 .به شدت دچار مشکل کرده و مسئوالن امور باید به دور از شعار و وعده برای رفع این معضل اقدامی عاجل انجام دهند

در تجمع امروز معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر، امام : معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه خرمشهر با تایید این مطلب گفت

و آنها را به آرامش  اینده مردم در مجلس شورای اسالمی و تنی چند از مسئوالن در بین مردم حضور یافتندجمعه ، رئیس حوزه علمیه و نم

نیروی ضد شورش را به میان مردم می فرستند تا مردم به جان آمده از نبود آب را به خانه هایشان روانه و این در حالیستکه   دعوت کردند

 !سازند ، به جای آب ، گلوله را تقسیم می کنند 

اینک برای تسریع . آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام 

رگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کا

 . خواهم داد

 . می توایند مربوط گردید برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

haftegi_kargari@gmail.com/minfo@karegari.co   / 4400::63::1183تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 :ادامه اعتصاب کارگران شرکت پارس میل لنگ تاکستان -*

 
 4در اعتراض به است ، بطوری که آنها ا حقوق پرداخت نشده هماه ، از جانب کارفر، کارگران زحمتکش شرکت پارس میل لنگ تاکستان

همچنان برای وصول معوقه های خود ین بدلیل نداشتن نقدینگی ، به کارگران حقوق نمی پردازد، که به ادعای مسئول  حقوق پرداخت نشده
   . پای می فشارند

 
 :آزادی کارگران بازداشتی گروه ملی فوالد اهواز -*
 

 
 

بازداشتی فوالد اهواز آزاد  ، پنج کارگر(سی و یکم خرداد)در آخرین ساعات شب گذشته : آمده است  79به گزارش خبرنگار ایلنا، در اول تیر 
در . بیست و یکم خرداد تعدادی از کارگران گروه ملی فوالد اهواز بازداشت شدند که بیشتر آنها در روزهای بعد از بازداشت، آزاد شدند .شدند

 :اسامی کارگرانی که دیشب آزاد شدند .نهایت نامه آزادی پنج کارگر در آخرین ساعات پنج شنبه شب صادر شد

 جواد اسکندری_۵عبدالرحمن ساکی_۴سجاد حسین پور_۳محمد فالحی_۲ریم سیاحیک_۱

ترین خواسته کارگران این واحد صنعتی، پرداخت معوقات مزدی  مهم. کارگران گروه ملی فوالد اهواز در پی تجمعات خرداد ماه بازداشت شدند
 .ی تولید است و تهیه مواد خام برای ادامه

 :انشهر در نه به تجاوز در ایر -*
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  .قرار گرفتند حمایت کرده و آنان را به شکستن سکوت دعوت کردند تجاوزشهروندان ایرانشهری از زنانی که مورد 

تمری بگیران زیر خط فقر درصد مس۷۷ :های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیرکل بیمه -*
 :هستند

 

اسماعیل گرجی پور ، های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی مدیرکل بیمه: آمده است 79اول تیر ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
تخصصی ساختار  های پولی و ارزی؛ اصالحات ساختاری برای ثبات مالی در پنل در روز دوم بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست

درصد  ۰۷درصد به حدود ۲۲تاکنون از  ۵۵ضریب نفوذ بیمه کشور طی سال : سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی اظهار داشت
 .رسیده است

ه البت. درصدی بودیم۲۳به طور متوسط شاهد رشد ۲۵تا ۲۷درصد رشد داشته، اما از سال ۱.۶۱دستمزد اسمی ۵۰تا ۴۴طی سال : وی افزود
توان گفت  ها رشد منفی را تجربه کرده است؛ بنابراین می درصد بوده در سایر دوره.که ۴۲تا ۴.رشد حداقل مزد واقعی عمدتا غیر از سال 

درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با فرض اینکه مسکن ۰۰: گرجی پور گفت....قدرت واقعی خرید مردم کاهش یافته است
درصد از ۲۷حدود : وی در ادامه گفت...بگیران بازنشستگی زیر خط فقر هستند درصد مستمری۳۵ط فقر هستند و نداشته باشند زیر خ

دو برابر حداقل مستمری دریافت ۲درصد بین حداقل تا ۲.گیرند و  مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد مستمری می
رتبه ایران : وی افزود.دهد درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می۴۱ریافتی خانوار شهری در حال حاضر مستمری د : بیان داشتاو .کنند می

با اصالح : گرجی پور ادامه داد. تر است بوده که هنوز هم از حداقل مزد ماهیانه بسیار پائین۱۰کشور ۳۲بین .۲۷۱حداقل مزد ماهیانه در سال 
وی در پایان ....ها را جبران کنیم رفه جویی مالی داشته باشیم و کسری صندوقهزار میلیارد ریال ص۴۷توانیم سالی  سن بازنشستگی می

 .تمام ذخایر آن به اتمام برسد و برای تامین نقدینگی قطعا نیازمند یارانه دولت است۲۷۲۴شود از سال  بینی می پیش: خاطرنشان کرد

 : ادامه تجمع کارگران کارتن مشهد  -*

جواب ما را / استاندار پر نفوذ: های معوقه با شعار  د مقابل استانداری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقتجمع دوباره کارگران کارتن مشه
 بده

 :تجمع کارگران شهرداری  -*

 

 . همکاران خویش صورت گرفت کارگر شهرداری اشتهارد و اعتراض کارگران مقابل فرمانداری در واکنش به اخراج ۴۷اخراج 

 :بیاورند چین از را ایران تولیدی محصول دهند می ترجیح ای  عده -*
مشکالت درباره  79عضو هیات مدیره کارخانه کربن فعال پارس رفسنجان در گفتگو با خبرنگار ایلنا به تاریخ اول تیر « سامان یزدی حاج حیدری»

دار که  کنیم و محصول بدست آمده بر روی فیلترهای ماسک در این کارخانه از پوست پسته، کربن اکتیو تولید می: این کارخانه، گفته است 
ا مشکل ما این کار را با تکنولوژی روز و در شرایط تحریم پیگیری کردیم و به اینجا رساندیم منته. شود زنند، استفاده می کارگران در معادن می

کنند منتها آنها پول ما را در چند  های دولتی خریداری می محصول نهایی ما را شرکت: وی افزود.شویم این است که حمایتی نشدیم و نمی
های خود  کارخانه برای سرپا ایستادن وام گرفته است و ما برای پرداخت اقساط وام. کنند که این مسئله آزار دهنده است مرحله پرداخت می

های خود دچار  یابد تا آنجا که در تامین هزینه هایمان افزایش می رود که روز به روز بدهی ای پیش می پول نقد نیاز داریم اما روال کار به گونه به
از  کنیم تا مایحتاج آنها وی با بیان اینکه نیروی انسانی پیشانی کارخانه است و ما در همه شرایط پول قرض می ....ایم مشکالت جدی شده

کشد و گناهی ندارد و ما که کارخانه را راه انداختیم  کارگر دارد زحمتش را می: را در محیط کار تامین کنیم، گفت... قبیل لباس کار، کفش و
ب این خو. های خود بیش از این وابمانیم به هر صورت نباید کار به جایی بکشد که در تامین هزینه. باید حقوق و دستمزدها را فراهم کنیم

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634436-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF


این عضو هیات مدیره کارخانه .خواهد به وی بگوییم که فعال توان پرداخت آن را نداریم و باید صبر کند آید و مساعده می نیست وقتی کارگر می
ه دهند محصول تولیدی ما را از چین بیاورند ولی از من تولیدکنند ای ترجیح می  کربن فعال پارس رفسنجان با بیان اینکه رانتی هست که عده

خواهیم هزار تن در سال تولید کنیم هزاران سنگ پیش  شوند ولی وقتی ما می هزار تن کربن اکتیو وارد کشور می ۴۷ساالنه : نخرند، گفت
 ....اندازند پایمان می

 :قرچک ی خشک زینب طاهری در زندانااعتصاب غذ -*

  

بر طبق اعالم سایت تلگرام خانم زینب طاهری وکیل مدافع محمد ثالث که چند روز پیش اعدام شد، وی در زندان دست به اعتصاب غذای 
رچک ورامین، سرکار خانم زینب طاهری از برطبق اخبار موثق از منابع ما در زندان ق:این سایت تلگرامی اعالم کرده است. خشک زده است

خانم طاهری به محض بازداشت و درحضور بازپرس اعالم اعتصاب غذا کرده اند و . بعدازظهر به سلول انفرادی منتقل میشوند ۴دیروز ساعت 
ساعت است که او  ۳۷ش از بر این اساس اکنون بی.دقایقی قبل بعلت اثرات ناشی از این اعتصاب غذای خشک به بهداری زندان منتقل شدند

زینب .در اعتصاب غذای خشک بسر میبرد و هرگونه عواقب ناشی ازین اقدام متوجه مرجع صادرکننده قراربازداشت و مسئولین زندان است
ن، ژوئ ۲۷/خرداد ۳۷روز چهارشنبه .روز دوشنبه ی گذشته اعدام شد. طاهری وکیل مدافع محمدرضا ثالث، بعد از اعدام وی بازداشت شد

 .است« دروغ پردازی وی در خصوص عدم مجرم بودن راننده ی جنایتکار»خبرگزاری فارس نوشت علت بازداشت زینب طاهری 
، داد بیگناهی او را (محمد ثالث)علیه  خانم وکیلی که این روزها با ادعای وکالت از محکوم»: رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است

ادرسی در دادسرا و دادگاه و در مرحله ی فرجام خواهی در دیوان عالی کشور وکیل این فرد نبوده و پرونده را مطالعه سر داده اصالً در فرایند د
علیه مالقات کرده و از او وکالت گرفته و بر مبنای آن از دیوان عالی  نکرده و از جزئیات پرونده اطالع ندارد و بعد از قطعیت دادنامه با محکوم

 «ده دادرسی کرده و دیوان نیز بعد از بررسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده استکشور تقاضای اعا

 مطالبه هیچ شده اخراج کارگران :کارفرما/مازندران استانداری مقابل شمال صنعت و کشت کارگران تجمع -*
 :ندارند مزدی

 

چند نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت شمال در اوایل  اخراجعلت اعتراض کارگران، : آمده است 79اول تیر  دربه گزارش خبرنگار ایلنا، 
این کارگران که تاکنون چندین بار .که آنها خواستار بازگشت به کار و پرداخت معوقات حقوقی خود هستند فروردین ماه جاری است درحالی

متاسفانه تا این لحظه هیچ پاسخی از : اند، گفتند دهای مرتبط دولتی در استان مازندران انجام دادهاقدام اعتراضی در مقابل کارخانه و نها
های کارخانه به بهانه عدم نیاز اقدام به  از قرار معلوم کارفرما برای کم کردن هزینه.ایم هایمان نگرفته سوی مسئوالن و کارفرما به خواسته

همچنین از . یکی از معترضان، بعد از گذشت سه ماه هنوز مقرری بیمه بیکاری آنها برقرار نشده استبه گفته .نفر کرده است ۵۷تعدیل این 
به گفته وی برخی همکارانمان .شده هنوز خبری نیست  هایی که در اجتماعات قبلی برخی مسئوالن برای پیگیری وضعیت شغلی داده وعده

 .آور بودند که کارفرما به بهانه خاتمه قرارداد همه آنها را یکجا بیکار کرد و زیان سال در آستانه بازنشستگی با مشاغل سخت ۲۷با سوابق 

 :تجمع برای آزادی محمد حبیبی  -*

 

 79تیر1 .پارک الله تهران. تجمع جمعی از معلمان و فعالین صنفی در اعتراض به زندانی شدن معلم آزاده محمد حبیبی

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/635002-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/635002-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 : رامین حسین پناهی را در یابیم  -*

 

 ۴۲تا  ۲۱از ساعت /  ۲۰فردا شنبه دوم تیرماه /  پناهی حسین رامینتوفان تويیتری در اعتراض به حكم اعدام 

  

 : ه از زندان اویناولین نامه نسرین ستود -*

 
  :سخنی با هموطنانم

  هموطنان و فعاالن حقوق بشر
این بار هم چون بار . برای دومین بار بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم ۲۰خرداد  ۲۳وکیل دادگستری در روز , اینجانب نسرین ستوده

هاست قوه قضائیه  سال. بازداشت شدم, و قوه قضائیه نبوده است هایی که مورد قبول ماموران وزارت اطالعات بابت وکالتم در پرونده, گذشته
ی اصول مربوط به استقالل این قوه به طرز آشکار و روشنی در کنار نیروهای امنیتی اعم از وزارت اطالعات و سپاه ایستاده است  برخالف همه

  .مجری فرامین مربوطه گردیده است, ها و در حمایت آشکار از آن
شاپرک شجری , بازپرس شعبه سوم دادسرای کاشان بازپرس رسیدگی به اتهام موکلم, آقای مهدی پِیتام, ی من شاکی پروندهاما این بار 

این بازپرس که از گذاشتن عکس موکلم در صفحه ایستاگرامش به شدت خشمگین و آشفته شده بود و بر این تصور بود که . زاده بوده است
به نحوی که در دستوری . ام عصبانی شده بود از ورود من به پرونده جهت دفاع و انجام وظایف قانونی, ندهیچکس هم نباید از ایشان دفاع ک

غیرقانونی به مامور مستقر در بازپرسی شعبه سوم دادسرای کاشان دستور تفتیش بدنی مرا داه بود که البته اینجانب به دلیل غیرقانونی 
  .ه عمل آوردمبودن دستور مذکور از اجرای آن جلوگیری ب

قرار بازداشت صادر کرده بود نهایتا مجبور به آزاد کردن موکلم شد و آنگاه خشم و , اما بازپرس مربوطه که برای عمل کامال قانونی موکلم
  .متوجه من کرد( مستقر در زندان اوین)عصبانیت خود را از طریق طرح شکایت دردادسرای امنیت 

  :یر غیرقانونی بوده استاقدام بازپرس مربوطه به دالیل ز
  .قانونی بوده است و قرار دادن عکس بدون حجاب به هیچوجه غیرقانونی نبوده است" بد"عمل موکلم با قرائت همین قانون  - ۱
موکل که یعنی بازداشت موقت را صادر کرده بود و متعاقب آن جهت تحقیر , بازپرس مربوطه برای عمل قانونی موکلم باالترین قرار تامینی – ۲

این اجبار , کردند که فقط با ایستادگی موکل و تذکر من به زندان ای زده بود او را مجبور به استفاده از چادر می دست به چنین اقدام شجاعانه
  .از دوش موکلم برداشته شد

کنند تا آسیبی به آنان  مداخله می اند در جامعه ای که نیروهای اطالعات و امنیت جهت محافظت از مردان خاصی که دست به تجاوز زده – ۳
  .آورند حجاب زنان آژیرهای خطر را به صدا در می فورا بابت عکس بی, نرسد

  .های وکالی دادگستری مواجه شده است آور کانون مخاطراتی که با سکوت تعجب, ی وکالت در ایران است ای از مخاطرات هر روزه این گوشه
. ماند از عدالت اثری باقی نمی, ی وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آنها ر با صدای بلند بر الزامات حرفهبا این حال دوست دارم یک بار دیگ

پافشاری بر . شکند ها را می بخصوص در حکومتی که تمامی حریم. طلبد طلبد و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می وکالت تخصص می
مان بیش از پیش به دست باد سپرده خواهد  چنان که بدون الزامات این حرفه تمامی حقوقآن. حریم استقالل نهاد وکالت مهم و حیاتی است

  .های متجاوزان را شناسایی کنیم آنکه دست بی, شد
  نسرین ستوده

  زندان اوین - ۲۰/خرداد

 :میلیونی صادره را نپذیرفت  ۰۵۶نسرین ستوده قرار وثیقه  -*

 

را در ظاهر وكیل مردمى " زينب طاهرى"قرار گاه ثارهللا در نظر دارد /دادسرا را نپذيرفت و در زندان ماندمیلیون تومانى  ٠٥۷نسرين ستوده قرار 
: گفته است -ایسنا-رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران  در همین رابطه. و شجاع، جايگزين وى كند

 «.کند ای را قبول نمی ولی او چنین وثیقه میلیونی صادر شده ۵۷.برای همسرم وثیقه »

 :مسکن برای واحد شرکت سندیکای فعاالن اعتراضی تجمع -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C


 

سال در مقابل ۵دراعتراض به دیرکرد تحویل منازل مسکونی بعد از۳و۲تیررانندگان شرکت واحد عضوپروژه مسکن سپیدار۲تجمع اعتراضی امروز
 شهرداری وشورای شهرتهران

@vahedsyndica 

گفتگوی نسرین هزاره مقدم با منال اطهاری پروهشگر اقتصاد توسعه؛ برخوردهای سلبی با کولبران پاسخ  -*
 :نمدهد

 

ر و تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق از طریق بسته شدن مرزهای کولبری در غرب کشو :به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در دوم تیر آمده است
داران  روزهای پیاپی مغازه. است های غربی، اعتراضاتی را در شهرهای مرزی در پی داشته درآمِد استان سد کردن معاش حداقلِی مردم کم

کردنشین در مجلس نیز از دولت  نمایندگان مردم. ها را پایین کشیدند و به برخوردهای سلبی اعتراض کردند ای و مریوانی، کرکره بانه
هایی از  درخواست کردند که رویکرد خود را تغییر دهد و با کولبری برخورد سلبی و قهری نداشته باشد؛ البته در روزهای گذشته، نشانه

ها  ه استانداری، نهم خرداد ماه، ب«کولبران توسط واردات ی نحوه »نامه هیات دولت تحت عنوانِ  تغییرات ساختاری مشاهده شد و آیین
به رسمیت شناخته شده تا از این پس کولبران در نواحی مرزی بتوانند از تخفیفات « های غیررسمی موقت بازارچه»ابالغ شد که براساس آن 

کرده  رسد نگاه کلی دولت به پدیده کولبری تغییر وجود به نظر نمی مند شوند؛ با این ها، بهره گمرکی البته با اعمال شرایط و محدودیت
اینها به نوعی در حیطه . مثل اسکان غیررسمی یا دستفروشی هستند ، از وجوه بسیاری «لنجی ته»یا « کولبری»موضوعاتی مانند ... .باشد

اند؛ اما این  گیرند که به صورت رسمی، استقرار یافته گیرند و در مقابل آن سیستِم نهادها و قوانینی قرار می اقتصاد غیررسمی قرار می
توان با  ها هستند و همانطوری که نمی های دولت گذاری ی ناکارآمدِی سیستم نهادی و سیاست دهنده های غیررسمی، نشان دهپدی

توان  های غیررسمی مقابله کرد، نمی گاه شود با ساکناِن سکونت ی اقتصاد محو کرد یا نمی دستفروشان برخورد سلبی کرد یا آنها را از صحنه
ست؛ در واقع به جای انهدام، باید آن نهادهایی را  برخوردهای دولت، انهدامی. کرد« انهدامی»ی برخورد سلبی و در واقع لنج با کولبری یا ته

 ....اند، اصالح کرد؛ که موجِب یک همچین جریاناتی در اقتصاد ایران شده

 !قربانیان سکوت را بشکنید -*

 
 ....نشهرتجمع زنان در مقابل مسجد نور در دفاع از دخترانایرا

 :جنوبی پارس 91 فاز بیکارشده کارگران تجمعادامه  -*

 

در شهرستان پارس جنوبی  97از امروز چهارمین روزی است که کارگران بیکارشده ف  :به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در دوم تیر آمده است
این کارگران که تعداد آنها حدود بیست نفر است، پیش از این در بخش نگهبانی و حراست مشغول به .اند مقابل پاالیشگاه تجمع کردهکنگان، 

برداری از پاالیشگاه بیکار شدیم  رهبا اتمام پروژه و به: گویند این کارگران می.اند برداری پاالیشگاه دهم بیکار شده کار بودند ولی با شروع بهره

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636245-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C


ایم  ما که سالها در این فاز پارس جنوبی کار کرده. ها محقق نشد گردانند که این وعده ولی مسئوالن وعده دادند که ما را به سرکار بازمی
چهار روز است که : گوید ن کارگران مییکی دیگر از ای.مان را بگردانیم درست نیست که به بهانه اتمام پروژه بیکار شویم و نتوانیم چرخ زندگی

با توجه به نابودی مشاغل محلی در منطقه مانند کشاورزی و صیادی به دلیل حضور صنعت؛ تنها مسیر . ایم مقابل پاالیشگاه جمع شده
 ....شود های پارس جنوبی هستند که این مسیر نیز روز به روز برای بومیان مسدودتر می درآمدی مردم منطقه، پاالیشگاه

 :خبری از فرزند و خانواده وکتر کاووس سید امامی -*

 
 .شان و راهی بیمارستان شدن مادرش خبر داد تن از ماموران امنیتی به خانه ۲۷فرزند کاووس سیدامامی از هجوم شبانه 

 .ساعت بازجویی شده بود ۴خانم ممبینی دیروز هم 

 :پرديس در مهر مسکن  متقاضیان اعتراضي تجمع -*

p://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189861htt 

سازان  تعدادي از متقاضیان مسکن مهر پرديس در اعتراض به عدم تحويل واحدها از سوي انبوه:به نوشته روزنامه شرق در دوم تیر آمده است 
. اي شد رسانه 5سازان فاز  ز سوي انبوهبه گزارش تسنیم اوايل ماه گذشته خبر درخواست افزايش قیمت مسکن مهر ا. تجمع کردند ۵در فاز 

در واکنش به عدم تحويل واحدهاي آماده به . شد اين افزايش قیمت براي واحدهايي بود که پروسه تحويل آنها از پنج سال پیش آغاز مي
با وجود . هدات خود پايبند باشندسازان بايد به تع عنوان افزايش قیمتي در کار نیست و انبوه هیچ متقاضیان، شرکت عمران پرديس اعالم کرد به

اي  مسئله. سازان همچنان بر خواسته خود مبني بر افزايش قیمت مسکن مهر اصرار دارند رسد انبوه هشدار شرکت عمران پرديس، خبر مي
مشخص . اند ديس تجمع کردهپر 5تأخیر در تحويل نیز باعث اعتراض متقاضیان شده و آنها در فاز . که تحويل واحدها را تحت تأثیر قرار داده است

سازان براي رفع بخشي از دغدغه  نیست چرا با وجود قراردادها با قیمت معین و دستورالعمل افزايش قیمت وزارت راه و شهرسازي، انبوه
 .دهند مردم اقدامي انجام نمي

 :تجمع اعتراضی کارگران و رفتگران مقابل شهرداری مرکزی سنندج -*

 

ز شنبه دوم تیرماه جمعی از کارگران و رفتگران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه شان دست از کار بنابه خبر دریافتی، رو
 .کشیده و مقابل شهرداری مرکزی این شهر تجمع کردند

با این . ن کردندگزارشات رسیده حاکی از آن است که ماموران انتظامی رژیم با حضور در محل تجمع کارگران، اقدام به متفرق کردن معترضا
گفتنی است، این کارگران به صورت شرکتی و تحت نظر شرکت . حال کارگران معترض با سردادن شعار خواستار احقاق حقوقشان شدند

 .خدماتی امید جوان در خیابان استانداری مشغول به کار هستند

 :آییم برنمی زندگی مخارج پس از/دریافتی دستمزد حداقل از زار دره مس کارگران انتقاد -*

 

کیلومتری شمال سیرجان ،  ۷.بیش از یکصد کارگر در  زار که با کارگران معدن دره   :به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در دوم تیر آمده است
هفته گذشته در انتقاد به دستمزد حداقلی و نداشتن امنیت شغلی سه روز در مقابل این واحد معدنی دست به اعتراض صنفی زده بودند، 

یندگی مشغول کار هستند اما حداقل ترین شرایط و آال هر یک از کارگران با سوابق کاری باال در سخت: گویند در خصوص مطالبات خود می
قرار بود : زار در خصوص مشکالت خود و همکارانش گفت یکی از کارگران معدن دره.دهد حقوق دریافتی کفاف مخارج زندگی کارگران را نمی

ایجاد شود اما  کارگران قراردادی تغییراتی  براساس وعده برخی مسئوالن باتوجه به آالیندگی معدن و سختی کار در وضعیت شغلی ما
ایم  عالوه بر اینکه تبدیل وضعیت نشده: وی افزود.های داده شد هنوز هیچ تغییری در وضعیت شغلی ما ایجاد نشده است عالرغم وعده

مه هم با پرداختی که گاه با تاخیر مواجه است، کار در معدن را ادا شود؛ آن همچنان با حقوق ناچیزی که هیچ مزایایی هم شامل حال ما نمی
براساس : زار گفت درباره وضعیت مطالبات کارگران معدن مس دره( زار مجری پروژه معدن مس دره)محمدحسین شاه رحمانی ... .دهیم می

 .قرارداد پیمانکاری هیچگونه تعهدی برای تبدیل وضعیت این کارگران به پیمانی وجود ندارد

 :یس دتجمع مردم معترض در فاز پنج پر -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636053-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85


 
تجمع / نژاد گذشت اما هنوز مسکنی تحویل مردم نشده است ثبت نام مسکن در دولت احمدی  شش سال از تحویل پول و: سفاز پنج پردی

 اند مردمی که برای احقاق حق خود چادر زده

 صنعتی شهرک به موقت کار برای کارگران :شهردار/اشتهارد شهرداری پیمانی کارگران از نفر 67 بیکاری -*

 :شدند داده ارجاع

 

تعدادی از کارگران شهرداری اشتهارد، واقع در استان البرز، چند روز است با خاتمه    :ه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در دوم تیر آمده استب
جمع در مقابل فرمانداری شهرستان اشتهارد ت( خرداد19)شنبه  در پی این مساله، تعدادی از آنها روز پنج. اند قرارداد پیمانکارشان، بیکار شده

نفر است طرف قرارداد با یک  97کارگران مورد بحث که تعدادشان : به ایلنا گفت( شهردار اشتهارد)در همین زمینه، محسن مالحسنی .کردند
این شرکت طی یک یا دوسال گذشته برنده مناقصاتی بود که شهرداری برای . نام شرکت آوای حریر سبز هستند شرکت پیمانکار حجمی به

گرفتند و لیست بیمه آنها  کرد و کارگران از این شرکت دستمزد می های مختلف خدمات شهری و فضای سبز برگزار می پروژه سری انجام یک
این بیکاری در پی تمام شدن قرارداد و مدت زمان کار بود و بعد از آن نه شهرداری قراردادی با این پیمانکار : وی افزود....شد نیز از آنجا رد می

بعد از انتهای خرداد، کار به اتمام رسیده بود و دیگر . ای داشت که بخواهد پیش ببرد هد اعتباری صادر کند و نه پیمانکار پروژهداشت که بخوا
بنابراین براساس روال برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار، وضعیت پیشامد کرده، احتماال چند هفته ادامه خواهد . هیچ جای تمدیدی نداشت

 ....داشت

 : کوردشکنی نرخ دالر و طال در بازار ایرانر -*

ای از سقوط ارزش ریال به  بازار آزاد ارز و سکه ایران، روز شنبه دور جدیدی از افزایش نرخ ارز و سکه را شاهد بود که طی آن رکوردهای تازه
  .ثبت رسید

. اند رسمی درباره نرخ دالر سکوت کرده ای رسمی و نیمهه های اجتماعی؛ رسانه در پی تالطم امروز در بازار و بازتاب گسترده آن در شبکه
تومان را به ثبت رسانید و هر پوند  ۲۷۴۲با این حال مطابق اعالم دو خبرگزاری داخلی ایران، فارس و تسنیم، هر یورو در این بازار رکورد 

تومان  ۰۰۴۲ر به یورو، قیمت هر دالر در بازار آزاد از این رو و با احتساب نسبت جهانی دال. تومان را تجربه کرد ۱۷۳۷۲انگلیس رقم تازه 
  .حدنصاب

  .هزار تومان عنوان کرده است ۴صاحب صادقی دبیر اقتصادی روزنامه ارگان دولت، ایران، نیز نرخ دالر را در بازار آزاد امروز 
هزار تومان  ۰۷۳تومانی، دو میلیون و  ۵۷۷و  هزار ۱۷۴از سوی دیگر در بازار طال، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 

  .معامله شد
  .میلیون تومان داد و ستد می شود ۳قیمت هر سکه آتی تحویل شهریور، آبان و دی در بورس کاالی ایران نیز بیش از 

 ۴۲۵۱فزایش نسبت به روز گذشته تومان ا ۲تیر ماه با  ۲در بازار رسمی و مطابق اعالم بانک مرکزی، نرخ هر دالر آمریکا برای امروز شنبه 
 .تومان قیمت خورد

 
 سال بازنشستگان به پرداخت در ماهه ۵ تأخیر/شد پرداخت ۵۵ سال بازنشسته معلمان خدمت پایان اداشپ -*

۵۰ 

 

نماینده حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کالردشت، نایب )قاسم احمدی الشکی    :به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سوم تیر آمده است
پاداش پایان خدمت  درباره پرداخت( رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و عضو فراکسیون نمایندگان مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی

مجلس برای آموزش و پرورش مصوب کرد، آموزش و پرورش با ای که امسال  با توجه به بودجه: توضیح داد های آموزش و پرورش بازنشسته
نماینده مردم نوشهر، .ها را پرداخت کند تواند پاداش پایان خدمت بازنشسته مطالبه از سازمان برنامه و تخصیص اعتبارات مصوب به راحتی می

دجه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چالوس و کالردشت در مجلس شورای اسالمی با استناد به گزارشی که سازمان برنامه و بو

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636478-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636478-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636651-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636651-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84


به طور کامل پرداخت شده است و در این زمینه آموزش و  75پاداش پایان خدمت تمامی بازنشستگان سال : ارائه کرده به خانه ملت گفت
در : وی ادامه داد.تاس تومان میلیارد 1033 گذشته سال بازنشسته معلمان خدمت پایان پاداش رقم.به بعد بدهی دارد 75پرورش از سال 

در . است ولی هنوز پاداش پایان خدمت این عزیزان پرداخت نشده گذشته، 77ماه از تاریخ بازنشستگی بازنشستگان سال  7حال حاضر 
 ....شود میلیارد تومان تخمین زده می 033هزار و  1این رقم، عدد بزرگی است و حدود  حالی که

 :کشور در غیرمجاز صنفي واحد هزار 677 وجود -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189971 
 

وزير کشور با بیان اينکه متأسفانه ما در استقالل : آمده است  ۱۳۲۰تبر  ۳در تاریخبه نقل از خبرگزاری دولتی فارس به نوشته روزنامه شرق 
هاي اقتصادي گفتند  در مسائل سیاسي وارد شوند، در حوزههمه کساني که خواستند : اقتصادي نتوانستیم در تراز انقالب حرکت کنیم، گفت

شود،  آنچه در بیرون تحلیل مي: گفت... فضلي، وزير کشور،  به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني. ترين پايه اقتصاد است که استقالل، اصلي
گیرند و  ها را به سمت بازار مي نش در قیمتها و نوسانات و ت شود، اين است که افکار عمومي فلش گراني چون تحلیل درستي ارائه نمي

البته من در جهت تکذيب و تأيید آن : وي گفت. کنند کنند يا آن را عرضه نمي ها را گران مي اند و جنس گويند بازاريان انبارها را بسته مي
وقتي يک نفر : وي اظهار كرد. شده است کنند و حتما تحلیل درستي نیست، اما اين فضا ايجاد آيم، ولي حتما يک عده درست فکر نمي برنمي

فضلي با  رحماني. کند، حق دارد چنین چیزي بگويد به چند مغازه مختلف مراجعه و در هر مغازه يک کاال را با چند قیمت مختلف مشاهده مي
ي کرد و از امروز نگذاريم واحد بايد اين موارد را سامانده: هزار واحد صنفي غیرمجاز در کشور وجود دارد، گفت 933اشاره به اينکه حدود 

وزير کشور با اشاره به . صنفي غیرمجازي ايجاد شود و در کنار آن در يک بازه زماني يک يا دوساله واحدهاي صنفي غیرمجاز را سامان دهیم
هم  لحاظ زيبايي به ه شهر را بهبايد به حال اينها فکري شود، چراکه اينها چهر: هاي تهران، اظهار كرد فروش در خیابان حضور تعداد زيادي دست

ام در اين  هاي تهران و خیابان ولیعصر با استاندار و شهردار تماس گرفته و خواسته فروشان در خیابان بار با مشاهده دست اند و من چندين زده
 .رابطه فکري شود

 ماه دو امروز :شهرداری/مزدی اتمعوق دلیل به کرج 99 منطقه شهرداری سبز فضای پیمانی کارگران تجمع -*
 :شود می پرداخت معوقه

 

ماه از حقوق  دلیل عدم دریافت سه شهرداری کرج به 99کارگران فضای سبز منطقه   :به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سوم تیر آمده است
( کرج 99مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه )داری  در همین رابطه، مرتضی جبه.خود مقابل ساختمان شهرداری مرکزی کرج تجمع کردند

طبق قرارداد، پیمانکار موظف به تامین مالی دو ماه . کارگران مورد بحث، نه طرف قرارداد با شهرداری بلکه پیمانکار هستند: به ایلنا گفت
ه صورت وضعیت اقداماتش به مسئوالن به عالوه، روال کار اینگونه است که پیمانکار موظف به ارائ. حقوق کارکنان طرف قرارداد خود است

ست که کارگران به آن مبتال  البته جدا از معوقات مزدی، سختی و فشار کار ازجمله دیگر مشکالتی: وی افزود .... مربوطه در شهرداری است
در ارائه صورت   البته تعلل: کردداری در پایان، تاکید  جبه.کاهد هستند و اینکه پیمانکار به اشکال مختلف، از میزان تعیین شده دستمزد می

شده کار  برد اهداف تعیین وضعیت و تامین حقوق کارگران موجب جریمه شدن پیمانکار خواهد شد چراکه چنین اقداماتی، مشکالتی را در پیش
  .کند ایجاد می

 :ستوده نسرين براي میلیوني ۰۵۶ وثیقه صدور -*
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: رضا خندان، همسر نسرين ستوده، گفت: آمده است  ۱۳۲۰ تبر ۳در تاریخ ايسنابه نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی 
میلیون در همان روز اول قرار وثیقه  ٠٥۷براي همسرم »: او افزود. «همسرم با اتهام تباني و اجتماع و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است»

اساس و  همسرم اتهامات را بي»: خندان گفت. «اي را قبول نکرده و فعال در بازداشت موقت است ، اما خانم ستوده چنین وثیقهصادر شده
خرداد  ۲۳رضا خندان چهارشنبه، . «حاضر در بند عمومي زنان بازداشتگاه اوين است داند و درحال داند و وثیقه را متناسب نمي ساختگي مي

 .ين ستوده خبر داده بوداز بازداشت نسر ۱۳۲۰

 

 :نفر هزار ۰۶ بالتکلیفی/تهران برق شرکت کارگران مسکن تعاونی اعضای تجمع -*
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صبح امروز مقابل  ۱۷اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت برق تهران از ساعت    :به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سوم تیر آمده است
با وجود : جمعی از آنها که مقابل دادگاه حضور دارند، در مورد دالیل اعتراض خود، گفتند.اند در خیابان خیام تجمع کرده ۱دادگاه کیفری شماره 

هزار نفر از کارگران و افرادی که به صورت آزاد و البته غیرقانونی آنها را  ۲۷گذرد اما تکلیف بیش از  ها می ها از موعد تحویل آپارتمان اینکه سال
های گذشته به  اند در سال چندین نفر از کسانی که عضو هیات مدیره این تعاونی بوده: کارگران معترض افزودند.اند، مشخص نیست خریده

. اند اکنون با قید وثیقه از زندان بیرون آمده البته دو نفر از متهمان هم. اند اتهام شرکت در کالهبرداری، جعل و انتقال مال به غیر بازداشت شده
بسیاری از : یک نفر از معترضان افزود.اند به خرج نداده  ها ه این مسئله اعتراض داریم چراکه متهمان اهتمامی نسبت به تحویل آپارتمانما ب

فروشند و  کنند، مثال سبزی می خیلی از آنها در خیابان دستفروشی می. اند درآمد چندانی ندارند کسانی که از این تعاونی آپارتمان خریده
ها معطل شوند و زجر خانه به  اند که باید سال اند؛ آنها چه گناهی کرده ر هستند یا پس از بازنشستگی به مسافرکشی روی آوردهمستاج

خواست اعضا از محاکمه متهمان وسودجویانی که هر کدام با جعل اسناد به ... : رده اند واجتماع کنندگان طی طوماری آ .دوشی را بکشند
اند زندان ابد و  دم این سرزمین و آن هم در حکومت جمهوری اسالمی که به جای زمین گنجشک را در هوا فروختهتعداد بسیاری از مر
باید به تهیه و خرید زمین و تحویل به اعضایی باشد که خودشان  های اجتماعی نیست بلکه محکومیت آنان می محرومیت از فعالیت

 .اند کالهبرداری کرده

 :است کارگران حقوق پرداخت الویت/است تومان میلیارد ونیم ۰ قوچان سازی دوچرخه کارگران مطالبات -*

 

روز گذشته در یک نشست خبری ( رئیس دادگستری قوچان)سیدحسن حسینی  :ر سوم تیر آمده استبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا د
میلیارد تومان است  ۴۷سازی قوچان و کارگرانش گفت؛ میزان بدهی این واحد تولیدکننده انواع دوچرخه حدود  درباره پیگیری مشکالت دوچرخه

ها بدون فعالیت تعطیل بوده و کارگران آن پس از  سازی قوچان سال دوچرخه: افزود او.که دو نیم میلیارد تومان آن متعلق به کارگران است
 ۱۷۷به گفته وی؛ پس از شکایت کارگران بیش از .کنند اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکایت می  دلیل عدم دریافت بدهی خود به ها به مدت

درنهایت رأی توسط این هیأت صادر و طبق قانون و اجرای احکام مدنی دادگستری شود که  فقره پرونده در هیأت تخلفات اداره کار تشکیل می
ومیل اموال  شده تنها برای جلوگیری از حیف  رئیس دادگستری قوچان با تأکید بر اینکه پلمب این کارخانه تعطیل....اجرای احکام شد موظف به

ف شد که وقتی حقوق کارگران گرفته شد، رفع پلمب صورت بخشی از اموال برای احقاق حقوق کارگران توقی: بوده است، گفت
پاسخ استعالمات : میلیارد تومان بدهی دارد، تصریح کرد ۴۷شده این کارخانه قریب به   های انجام حسینی با بیان اینکه طی بررسی.گرفت
 .د، خریداران تمایلی برای خرید پیدا نکنندشو خریداران اعالم شد که این موضوع موجب می های این کارخانه به شده درباره بدهی  انجام

 :ندارد را حقوق سازی همسان قانون اجرای قصد دولت/است پایین معلمان حقوق -*
 

نماینده حوزه انتخابیه پاکدشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات ،محمد قمی  :به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سوم تیر آمده است
متأسفانه با وجود این : ها، عنوان کرد  ه پایین بودن حقوق فرهنگیان در قیاس با سایر نهادهای و دستگا مجلس شورای اسالمی با انتقاد از

تفاوت فاحش در حقوق و مزایای معلمان با سایر نهادها، قانون همسازی حقوق بازنشستگان کشوری که در برنامه ششم نیز لحاظ شده، 
براساس قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به همین مسائل، مجلس مصوب کرد که دریافتی : گفتوی  .نشده استهنوز اجرایی 

عضو کمیسیون آموزش و ....درصد فرد شاغل باشد که البته این بند مهم از قانون هنوز اجرایی نشده است 73بازنشستگان آموزش و پرورش 
سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش را تعقیب و  یسیون آموزش و تحقیقات مجلس همسانکم: تحقیقات مجلس در پایان، اظهار داشت

 .پیگیری خواهد کرد و اجازه پایمال شدن حق فرهنگیان را نخواهد داد

 
 :است شده بیکار قرارداد اتمام با فرد این :کارفرما/شد اخراج ایران کنتورسازی کارگران نماینده -*
 

: ن کارخانه کنتورسازی ایران در شهرستان البرز با اعالم به خبرنگار ایلنا گفتندکارگرا :به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سوم تیر آمده است
از کارگران قراردادی و از اعضای شورای اسالمی کار کارخانه کنتورسازی از سه روز پیش تاکنون اجازه حضور در این واحد « محمدجواد بابایی»

این کارگر در سه . این سه روز از حضور این کارگر در محل کار جلوگیری کرده است به گفته این کارگران، کارفرما در.تولیدی را نداشته است
گویند که کارفرما به بهانه  همکاران این فعال کارگری می.سال گذشته در نهاد صنفی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران عضویت داشته است

سال  ۲۲آقای بابایی با : گویند ارگران در توضیح مخالفت خود با تعدیل این کارگر میک.عدم نیاز در روز اول تیرماه؛ این کارگر را بیکار کرده است
بخش زیادی از مطالبات کارگران این . ها پیش از سوی کارگران کنتورسازی ایران مسئول پیگیری مطالبات صنفی کارگران بود کار مدت هسابق

با تایید ( سرپرست کل شرکت کنتورسازی ایران)کشاورز  .از کارگران بوده است ماه حقوق و بیکاری تعداد زیادی۱۳کارخانه مربوط به تعویق 
یک فعال ....از نیروهای قرادادی کارخانه است که اخیرا با اتمام قرارداد خود بیکار شده است« محمدجواد بابایی»آقای : این خبر به ایلنا گفت

عتبارنامه نماینده کارگران در درون واحدهای صنفی اعتبار دارد کارفرما در صورت اتمام تا زمانی که ا: کارگری در قزوین نیز به ایلنا اظهار داشت
 .تواند او را از کار اخراج کند مدت قرارداد کاری وی، نمی

 :برق قطع دلیل به تپه هفت مجتمع های تاکستان و خانه تلمبه دام، خوراک واحد موقت عطیلیت -*

 

از بیست و ششم : گویند کشت و صنعت هفت تپه میکارگران کارخانه مجتمع   :به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سوم تیر آمده است
های زیر کشت این مجتمع به دلیل قطع برق متوقف شده و درنتیجه حدود  و تاکستان« خانه تلمبه»، «خوراک دام»خرداد ماه فعالیت واحدهای 

هرستان هفت تپه به دلیل انباشت بدهی شود؛ ماموران اداره برق ش گفته می.کارگر شاغل در این واحدها کاری برای انجام دادن ندارند ۱.۷
یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه .اند میلیارد تومان، اشتراک برق این واحدهای کشت و صنعت هفت تپه را قطع کرده ۲۳حدودا 

 ۳۲ه تولید شکر با بدهی حدودا جدا از برق، گاز کارخان: با اشاره به پیگیری کارگران این مجتمع برای وصل مجدد برق این واحدها تصریح کرد
کارگر شاغل در این واحد تولیدی مشغول تعمیرات این کارخانه هستند، قطع گاز فعال تا  ۷۷.ها قبل قطع شده و چون حدود  میلیاردی از مدت

په در صورت تداوم به ادعای کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت ت.زمان اتمام بازسازی مشکلی در روند تولید شکر به وجود نیاورده است
 ....شود قطعی برق و گاز طی چند روز آینده خسارت زیادی به روند فعالیت مجتمع کشت و صنعت هفت تپه وارد می
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636863-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636842-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636842-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636888-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82


 

 :مجلس تعطیل شد -*
 

 دو ساعت مانده به پایان ساعت اداری مجلس تعطیل شد و کارمندان تحت تدابیر شدید امنیتی از ساختمان مجلس خارج شدند

 
 :کنید پرداخت نشده، تر ارزش بی تا را مان معوقات/اردبیل در التدریس حق معلمان تجمع -*

 

التدریسی اردبیل در اعتراض به شرایط معیشتی  حقروز گذشته جمعی از معلمان    :تیر آمده استچهارم به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
وزارت آموزش و پرورش بایستی هرچه زودتر معوقات مزدی معلمان رسمی و : گویند حاضران در تجمع می.خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند

یر در پرداخت مطالبات نقدی، به ضرر شود، تاخ التدریس را بپردازد؛ در شرایطی که روز به روز از ارزش نقدینگی و سرمایه مردم کم می حق
با این حقوقی که : گوید های معلمان، افزایش حقوق است؛ یکی از حاضران در تجمع می یکی دیگر از خواسته.صددرصدی معلمان است

 .کنیم، قادر به اداره زندگی و رفع مایحتاج اولیه نیستیم و مجبوریم به کار دوم یا سوم روی بیاوریم دریافت می

 

  :رم تیر ، تهران در تب و تاب اعتراض بازار و مردم ادوشنبه چه -* 
 

کسبه ی بازار کامپیوتر و گوشی تلفن همراه در خیابان جمهوری تهران به دلیل افزایش ناگهانی ( ام تیر۳)در پی اعتصاب و اعتراض دیروز
 نرخ دالر،

اهرات اعتراضی در خیابان های مرکزی تهران همچنان ادامه دارد و در حال ام تیر ماه موج اعتصابات به بازار تهران رسید، تظ۴امروز دوشنبه 
 .گسترش است

 
 
 :تظاهرات مردم تهران  در سطح بازار به خاطر گرانی ها  -*

 

 
 .ر کشیدندهای خود دست از کا بازاریان تهران صبح امروز در اعتراض به رکود حاکم بر بازار ، گرانی نرخ ارز و کمبود مشتری با بستن مغازه

بر اساس تصاویر و فیلم های منتشره بازار بزرگ، شوش و مولوی، جمهوری، الله زار، فردوسی، استانبول، منوچهری، سبزه میدون و طال 
فروشا، عالالدین و چهارسو موبایل فروش ها، ولیعصر پاساژ های کامپیوتری، بازار کفش و بنگاه های ماشین در تهران و بازار قشم شاهد 

 .راضات و تعطیلی کسبه استاعت
 

 :مطالبات دیگر و مزدی معوقات پیگیری برای لنگ میل پارس کارگران تجمع -*

 

تعدادی از کارگران شرکت تولیدی پارس میل لنگ در تاکستان، طی چند روز اخیر  :تیر آمده استچهارم به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
: یکی از کارگران به ایلنا گفت.ض و پیگیری وضعیت معوقات مزدی و دیگر مطالباتشان برگزار کردندتجمعاتی را در محل این شرکت جهت اعترا

شود که مسئوالن شرکت، پاداش  می( 77و  75های  شامل سال)چنین دو سال  هم. ماه کامل معوقه مزدی دارند 4کارگران این شرکت 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637113-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636840-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA


تعدادی از : کارگر درباره وضعیت کارگرانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، گفتاین ... .اند کارگران را پرداخت نکرده( آکورد)وری  بهره
. ها دو گروه هستند این. هستند که سابقه کار باالیی دارند و در آستانه بازنشستگی قرار دارند( هم قراردادی و هم رسمی)نیروهای کار 

نفر  80ی نیز موعد بازنشستگی آنها در سال جدید است و مجموعا حدود ا تعدادی که موعد بازنشستگی آنها در سال گذشته بود و عده
در این شرکت، حدود : این کارگر در پایان، گفت....درستی پرداخت نشده و بخشی از آن باقی مانده است متاسفانه سنوات آنها به. شوند می
کنند و قراردادی با این شرکت  نی هستند که صرفا بار حمل میحتی رانندگا. نفر کارگر مشغول به کار هستند که مطالبات مختلفی دارند 833

  . ندارند اما آنها نیز مطالبه دارند

 

 :اعتصاب در بازار تهران  -*
 

 
 .اعتصاب بازار تهران در اعتراض به رکود و قیمت دالر آغاز شد  9179تیر  4روز دوشنبه

 
 : بازار کسبه و مردم وسیع اعتراض -*

 

عتراضات گسترده مردم وکسبه بازار در اطراف خیابان های بازار ومخبرالدوله وجمهموری دراعتراض به گرانی وفقر تیرماه، ا۴امروز
 .ونابسامانی نرخ ارز درکشور

@vahedsyndica 
 
 : حقوق های معوقه  کارگران شهرداری لوشان به ماه ششم رسید -*

 

: در تشریح مشکالت شهرداری لوشان و کارگرانش گفت« جبار نظامیوند چگینی»  :تیر آمده استچهارم به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
در حال حاضر کارگران شهرداری لوشان حدود شش . وق کارکنان و کارگران استمهمترین موضوع در شهرداری لوشان تاخیر در پرداخت حق

اکنون در شهر لوشان با  هایی که هم پروژه: او ، افزود.ماه مطالبات معوقه دارند که این موضوع آنها را در شرایط سخت مالی قرار داده است
میلیون تومان بابت  ۷۷.وشان با تاکید بر اینکه شهرداری حدود عضو شورای شهر ل.های باال در دست ساخت است؛ غیرضروری است هزینه

همچنین شهرداری از پرداخت هزینه بازنشستگی : اند؛ بدهکار است، افزود سنوات پایان کار به چند کارگر که سال پیش بازنشسته شده
از دیگر  ،پیمانکاران سابق شهرداری نوی، متعهد نبود به گفته...اند کارگر ناتوان است و این کارگران از چندین ماه قبل معطل مانده 0حدودا 

برای ساخت ساختمان جدید شهرداری  ۲۷تا  ۴۲های  مثال بین سال: وی افزود. مشکالتی است که شهرداری را بسیار متضرر کرده است
میلیون تومان در  ۲۵۷میلیون تومان فقط  ۷۷. میلیارد ریال با یکی از پیمانکاران قرارداد بسته شده که این پیمانکار با دریافت یک میلیارد و۲۳

 .ها خبری نیست ساخت این پروژه هزینه کرده و از مابقی پول

 
 : قیمت صعودی طال در ایران  -*
 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637192-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF


 
 79تیر2ایلنا ./ تومان رسید ۴۷۷۷تومان و فروش دالر امروز به دالر  ۷۷./۲قیمت فروش سکه بهار آزادی به 

:مرکز متخلف بهداشتی۰۵۶۶تعطیلی /تن موادغذایی فاسد۰۵۰معدوم سازی -*  

 
رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی ، سیدرضا غالمی: آمده است  79به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در چهارم تیر

مرکز متخلف بهداشتی در ماه رمضان  ۳۵۷۷و تعطیلی  تن مواد غذایی فاسد .۲.مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، از معدوم سازی 
مورد بازدید از اماکن، مراکز طبخ و تهیه غذا، شیرینی فروشی  ۳۵۱هزار و  ۵۲۴از ابتدای ماه مبارک مبارک رمضان، تعداد : گفتوی .خبر داد

مورد نمونه  ۱.۰۵ی در سطح عرضه تعداد وی با بیان اینکه از محصوالت غذای ....ها، رستوران ها و آش و حلیم فروشی ها صورت گرفت
با توجه به امکان : تاکید کرد.تن مواد غذایی فاسد در ماه مبارک رمضان شناسایی و معدوم شدند .۲.همچنین : برداری شد، اظهار داشت

جاع داده شدند و تعداد هزار مورد از مراکز متخلف بهداشتی معرفی شده به مراجع قضایی ار ۴اطالع رسانی تخلفات از سوی مردم، حدود 
 .مورد مرکز متخلف بهداشتی تعطیل شد ۳۵۷۷

 :سنوات دریافت برای تپه هفت نیشکر بازنشسته کارگران تجمع -*

 

تپه با اجتماع مقابل مدیریت این  شماری از کارگران بازنشسته نیشکر هفت  :تیر آمده استچهارم به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
رسید، از آذر  نفر می ۳۰۷ان بازنشسته که شمارشان به حدود از قرار معلوم این کارگر.مجتمع، خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند

اند مطالبات عقب افتاده خود را دریافت  اند و بعد از گذشت حدودا سه ماه هنوز نتوانسته به مرور بازنشسته شده .۲ماه تا اسفند ماه سال 
سال توانستیم با استفاده از قانون مشاغل سخت و  ۲۷ها تالش با سوابق باالی  بعد از سال: گوید یکی از کارگران بازنشسته می.کنند
ها که از  کند لذا آن آور از این کارخانه بازنشسته شویم اما ظاهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان می زیان

 .اند اند؛ تصمیم به برپایی این تجمع گرفته ادامه این وضعیت خسته شده

 : تهران بازار تعطیل -*

 
 فارس/های خود دست از کار کشیدند بازاریان تهران صبح امروز در اعتراض به رکود حاکم بر بازار، گرانی نرخ ارز و کمبود مشتری با بستن مغازه

 
 : های کارگری المللی تشکل در دفاع از ارتباطات بین -*

https://www.mehrnews.com/news/4329938/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B6%DB%B9%DB%B6%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B3%DB%B5%DB%B0%DB%B0%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637300-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA


    

نون صنفی معلمان کردستان در اجالس سازمان جهانی کار و دیگر شرکت نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد و عضوی از کا
ویژه مبارزات سندیکاهای کارگران هفت تپه و  های کارگری، گامی بزرگ برای معرفی و شناسایی جنبش مستقل کارگری ایران و به نشست

 .المللی است ها و نهادهای بین شرکت واحد و کانون صنفی معلمان کردستان به سازمان

ها، انتقال تجربه و کسب حمایت  ی این ارتباطات، شرکت در اینگونه نشست کارگری ایران برای رشد و اعتالی بیشتر نیازمند ادامه جنبش
 .المللی است ی بین  کارگران در عرصه متقابل

های کارگری  ی در سندیکاها، سازمانی فعاالن کارگر های مستمر و صادقانه ی درک درست از این ارتباطات و تالش ها نتیجه برقراری این ارتباط
 .المللی و معرفی جنبش و فعاالن کارگری ایران به این نهادها بوده است و نهادهای بین

 .تالش این دوستان و یاوران جنبش کارگری قابل تقدیر و تشکر است

ها و نهادهای کارگری و شرکت آنان در  تشکل ی کارگران در یافته های هدفمند در گرو تقویت حضور سازمان استمرار و ثمربخشی این ارتباط
 .ی مبارزات اجتماعی است عرصه

ی کارگران در این نهادها و تقویت ساختار تشکیالتی مبتنی بر خرد جمعی  ها خود در گرو حضور گسترده روشن است که پویایی این تشکل
 9179تیرماه /   «ما»نشر كارگری / اعضا است

nashr.ma@gmail.com 

http://ma-nashr.blogspot.com/ 

 
 

 :مهاجرت یکی از بحران های ناشی از کمبود آب است -*
 

دبیح هللا : آمده است  79به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در چهارم تیر: آمده است  79ساری  در چهارم تیر/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
های  این امر منجر به نابودی ظرفیت: رد و گفتهای ناشی از کمبود آب عنوان ک مدیرعامل آبفا مازندران، مهاجرت را یکی از بحرانذاکرذی ،

شهرها نقش بسیار  بابیان اینکه زمین، خاک و آب سه منبع اساسی هستند که در توسعه وی  .شود تولیدی و اقتصادی مناطق کم آب می
کشور ایران در منطقه : امه دادوی، ضمن اشاره به کمبود جهانی آب اد.ها با اقتصاد در ارتباط است آب در تمامی زمینه: مهمی دارند، گفت

های زیرزمینی و افزایش جمعیت، سرانه تولید آب را کاهش  خشک قرار دارد که این امر به دلیل کاهش بارندگی، افت ذخایر آب خشک و نیمه
تالش : مه دادمدیرعامل آبفاشهری مازندران، بابیان اینکه تأمین آب سالم و قابل شرب در چنین شرایطی دشوار است، ادا.داده است

 .ستایش است روزی همکاران ما در تأمین و توزیع آب سالم قابل شبانه
 
 :کار حادثه اثر بر ریزمه سیمان کارخانه کارگر مرگ -*

آغاز کرد، روزانه افزون بر  ۱۳۴۵کارخانه سیمان مهریز که فعالیت خود را از سال : تیر آمده استچهارم به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
زاده  باسعلی دهقانیع  .شود کند و مقداری هم به خارج صادر می شود که بخشی از نیاز داخلی را تامین می چهار هزار تن سیمان تولید می

پس از وقوع این ( یکشنبه)دیروز : فرزند دارد، افزود ۲ساله و  ۳۴با اشاره به اینکه متوفی ( رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مهریز)
ه بیمارستان های پزشکی به محل اعزام شدند ولی مصدوم به خاطر شدت جراحت قبل از رسیدن ب حادثه بالفاصله امدادگران مرکز فوریت

مورد و سال گذشته نیز همین تعداد حادثه در واحدهای تولیدی و صنعتی مهریز منجر  ۲از ابتدای سال جاری تاکنون : وی ادامه داد.جان باخت

 .به فوت کارگران شد

 :وحشت حکومت از قیام مردم؛ لغو پخش بازی ایران و پرتغال در پارک هنرمندان -*
 

 .الم کرد که به علت نقص فنی نمایشگر باغ هنر، پخش بازی ایران و پرتغال امشب لغو شده استخانه هنرمندان در خبری اع
 .مندان پخش شده بود های ایران و مراکش و ایران و اسپانیا در باغ هنر با حضور عالقه در روزهای گذشته مسابقه فوتبال تیم

 :مجلس تعطیل شد -*

ت اداری مجلس تعطیل شد و کارمندان تحت تدابیر شدید امنیتی از ساختمان مجلس خارج دقایقی پیش و دو ساعت مانده به پایان ساع
 .شدند

 

https://www.mehrnews.com/news/4329937/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637293-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


 

 :است بوده بیکاری دلیل قرارداد اتمام :کارفرما/شدند بیکار میانه فوالد کارگر ۰۰ تعداد -*

 

 ۲کارگر شاغل در ساخت فاز  ۳.: شرکت فوالد میانه گفتمدیرعامل ،مهرداد ناجی : تیر آمده استچهارم به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
این کارگران از بومیان شهرستان میانه بودند که دو تا : وی ادامه داد.بیکار شدند فوالد میانه به علت اتمام قرارداد با شرکت پیمانی و خصولتی

های  د و تعداد محدودی از این کارگران که ماهر بودند به پروژهاکثریت این کارگران روزمزد بودن. اند پنج سال در این شرکت مشغول به کار بوده
: ست که یکی از کارگران این شرکت در تماس با ایلنا گفت این درحالی.شدند ماهر محسوب می کارگر نیمه ۳. این. دیگر منتقل شدند

نفر را در اختیار کارگران قرار دادند و  ۴۰ویه شنبه نیز لیست تس نفر تسویه حساب کردند و روز پنج .۱مسئوالن کارخانه هفته گذشته با 
ایم و گرد و خاک آن  ما در فاز احیاء مشغول به کار بوده: یکی از گارگران گفت .ای دیگر نیز تسویه خواهد شد اند طی روزهای آینده با عده گفته

نفر ظرفیت استخدام قرار داده بودند، اما به علت  ۲۵۷کارخانه برای این : وی در پایان یادآور شد....ایم تا فاز دوم سرپا نگه داشته شود را خورده
نفر در کارخانه مشغول فعالیت شدند و مابقی افراد به استخدام نهادهای دیگری درآمده بودند، حال  ۱۵۷تاخیرهای پی در پی در نهایت 

 .نندک شوند اما ما را از کار بیکار می نفر می ۲۵۷نیروهای سابق در کنار نیروهای جدید 

 : است حوادث آبستن نیز رشت  -*

  
 .شوند بر اساس گزارشات مختلف، مردم رشت نیز برای قیام سراسری و حمایت از مردم تهران آماده می: تیرماه ۴

 :بسته شدن بازار بزرگ تهران  -*

  
 وحشت حاکمیت از سراسری شدن اعتراضات و اعتصابات/ ، بازار بزرگ تهران۱۵تیرماه، ساعت  ۴

 
 :حفاری ملی شرکت رسمی   کارکنان حقوق   پرداخت در تاخیر -*

 

پرداخت حقوق خردادماه کارکنان رسمی شرکت ملی حفاری ایران به تعویق   :تیر آمده استچهارم به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
ماه پیش نیز حقوق را با چند روز تاخیر دریافت کردیم و نگرانیم که این تاخیر در درازمدت به یک : گویند رسمی این شرکت میکارکنان .افتاد

روابط عمومی شرکت ....های مالی و پرداخت اقساط وام بانک به مشکل برخواهیم خورد ریزی به این ترتیب در برنامه. رویه عادی تبدیل شود
به سوال خبرنگار ایلنا که چه زمانی قرار است حقوق کارکنان رسمی پرداخت شود، از ارائه زمان دقیق خودداری  حفاری شمال در پاسخ

 ...کرد

 :کار وزير دفتر در موقت قراردادهاي نامه آيین ماهه يک معطلي -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190024 

 
نامه تعیین سقف زماني براي قراردادهاي موقت در مشاغل  آيین: آمده است  ۱۳۲۰تیر  ۴  دوشنبهبه نوشته روزنامه شرق در تاریخ 

ستد؛ غیرمستمر يک ماه پیش بعد از توافق شرکاي اجتماعي به وزير کار رسید تا با تأيید نهايي آن را براي تصويب و ابالغ به هیئت وزيران بفر

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636809-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636809-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637314-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637314-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C


به گزارش فارس، کمیته روابط کار . راردادها هنوز خبري از اقدام ربیعي در اين زمینه نیستهاي مکرر وزير بر ساماندهي اين ق اما با وجود وعده
ساله براي قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، نظر مشورتي خود را درباره  شوراي عالي کار هفتم خرداد ماه گذشته با تعیین سقف سه

 ۲۴راي وزير کار ارسال کرد تا با تأيید نهايي و ارجاع به هیئت وزيران، باالخره بعد از نامه تبصره يک ماده هفت قانون کار تصويب و ب تدوين آيین
تبصره يک ماده هفت قانون کار وزارت کار را موظف کرده تا حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبیعت آنها . سال شکل اجرائي به خود بگیرد

که اين قانون به تصويب  ۲.عدم اجراي اين ماده قانوني از سال . وزيران ارجاع کند جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و براي تصويب به هیئت
اوايل ارديبهشت ماه امسال . هاي نادرستي از قراردادهاي موقت و رواج قراردادهاي سفیدامضا شده است رسیده تا به حال منجر به قرائت

نامه تعیین حداکثر مدت موقت براي مشاغل  نويس آيین اه اجتماعي از تهیه پیشبود که احمد مشیريان، معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رف
 .غیرمستمر خبر داد

 
 :مقابل مجلس دریسیحق الت معلمانجمعی از  تجمع -*

 
خود، با حضور  استخدامیوضعیت در اعتراض به  حق التذریسی معلمانجمعی از ( تیر ماه 4دوشنبه، )به گزارش خبرگزاری خانه ملت، امروز 

تعیین تکلیف در مقابل مجلس خواهان تبدیل وضعیت بدون برگزاری آزمون و تصویب هرچه سریعتر طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون 
لحاق شود طرح یک فوریتی ا یادآور می .التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از سوی نمایندگان مجلس شدند معلمان حقاستخدامی 

التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی چندین بار در صحن علنی مجلس مورد  یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق
 .بررسی قرار گرفت و مجددا برای اصالح و تغییر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارجاع شده است

  : عباس بنندر در نظامی فضای -*

 
 ای از قیام مردم ایران هایی از وحشت وحوش علی خامنه صحنه: تیرماه، بندرعباس ۴

 :فضای نظامی در خیابان جمهوری تهران  -*

  
 

 ای در خیابان جمهوری در آتش خشم مردم سوخت گر علی خامنه تجهیزات موتوری وحوش سرکوب

 : ند ؛ امروز از خود رونمایی کی کنند زنانی که با لباس بدل خود را به میدان آزادی رسانده بود -*

 
بازی تیم ملی در آن ها برای تماشای . نام دارند پیش از این با ظاهر مردانه وارد استادیوم آزادی شده بودند« لیلی»این دو زن جوان که هر دو 

 !می توان با هر سطح اجبار در خانه نگهداشتزنان جامعه را ن.... به استادیوم گذر کردند ولی اینبار با چهره واقعی خود جام جهانی باز 

 :ما هم با جنبش مردم و بازاریان همراهیم: گویند داران می تاکسی -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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 داران تهران اعالم اعتصاب صنف تاکسی: تیرماه ۴

در واکنش به صدور احکام قضایی برای  بیانیه جمعی شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور -*
 :دانشجویان

w.rahekargar.net/browsf.php?cId=1049&Id=900&pgnhttp://ww= 

 

در احکام صادر شده برای . تالش برای احقاق همین بدیهیات، اکنون منجر به صدور احکام سنگین و ناعادالنه برای فعالین صنفی شده است
زیست دانشجویی روزانه احساس می آن را در  ءدانشجویان تجمعات صنفی در صحن دانشگاه، نقد سیاست های اقتصادی که نتیجه ی سو

 .خواه محکوم است کنیم، به چشم می آید که قاعدتا چنین احکامی از منظر نگاه هر انسان حق
مان به بخشی از تاریخ فعالیت صنفی و حق خواهانه بدل  بی شک سرکوب این روزهای. مان ایستادیم نگرانی هایمان را گفتیم و پای رسالت

 .تحریف نیست خواهد شد که هرگز قابل
احکام صادر شده برای دانشجویان تنها مختص به دانشگاه تهران نیست و دانشجویان دانشگاه های دیگر نیز با چنین احکامی مواجه شده اند 

 .و بیشتر از افرادی هستند که امروزه خبرهایشان را شنیده اید
ود در دانشگاه تهران است و حمایت قاطع خود را از دانشجویان صنفان خ در پایان شوراهای صنفی دانشجویان کشور سپاسگزار تالش هم

 ....دانشکده ی علوم اجتماعی تهران اعالم می کند و مطالبات دانشجویان معترض به احکام سنگین قضایی را مطالبات خود می داند
 

 داد خبر شده بازداشت معلم مدافع وکیل -*
 :بازداشت به «حبیبي محمد» وثیقه قرار تبديل

 
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190069 

 
محمد »حسین تاج، وکیل مدافع : آمده است  ۱۳۲۰تیر  ۴  دوشنبهدر تاریخ  ايسنابه نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی 

به قرار : ين وضعیت موکلش گفتارديبهشت ماه بازداشت شده بود، درخصوص آخر ۲۷، معلمي که در تجمعات فرهنگیان در تاريخ «حبیبي
به همراه « محمد حبیبي»پس از اينکه : او افزود. بازداشت موکلم اعتراض کرديم اما متأسفانه هنوز به اعتراض ما رسیدگي نشده است

است که فرصتي  توماني آزاد شدند و براي موکلم قرار وثیقه صادر شد اين در حالي میلیون۵۷ديگران بازداشت شد، سايرين با قرار کفالت 
بازپرس در مرحله دادسرا دومرتبه دستور داد متخصص ايشان را ويزيت کند اما : او افزود. براي تأمین وثیقه به ما داده نشد تا ايشان آزاد شود

چار ايشان د. روز از بازداشت ايشان هنوز براي بررسي وضعیت جسمي، نزد پزشک اعزام نشدند ۴۷تا همین لحظه يعني بیش از حدود 
زندان تهران بزرگ  ۴به تیپ  ۲چند روز پیش موکلم را از قرنطینه : تاج خاطرنشان کرد. اند  دردهايي در ناحیه قفسه سینه و آريتمي قلبي شده

شوند که مجرمان و متهمان اتهامات بسیار سنگین هستند و هیچ ارتباطي با  منتقل کردند و متأسفانه ايشان در کنار افرادي نگهداري مي
به قرار بازداشت موکلم اعتراض کرديم و پرونده براي رسیدگي به اعتراض ما به دادگاه تجديدنظر . علمي که خواسته خود را فرياد زده، ندارندم

 . ارسال شده ولي متأسفانه تاکنون به شعبه ارجاع نشده و به اعتراض ما رسیدگي نشده است
 

 : کند تمزد کار میدرصد نیروی کار بخش خدمات بدون دس ۰۶تعداد  -*

 

بدون  ۲۴درصد کارکنان بخش بازرگانی و خدماتی کل کشور در سال  ۷.طبق گزارش مرکز آمار ایران، : به نوشته خبرگزاری ایسنا آمده است 
از نیروی کار خدمات، بزرگترین بخش بازار کار ایران است و این آمار یعنی بیشتر از نیمی .دریافت حقوق و دستمزد به کار گرفته شده بودند

 .برند بزرگترین بخش در شرایط متزلزل و ناامن شغلی به سر می
شود که در قالب کارآموزی، اشتغال آزمایشی، کار رایگان مانند کسب و کارهای خانوادگی و همچنین  کارکنان بدون مزد شامل کسانی می

این نوع از اشتغال به این معنی است که نیروی کار ممکن . کنند برخی افراد شاغل با قراردادهای پیمانی و یا بدون قرارداد رسمی کار می
 .است بیمه نشود و همچنین میزان درآمد، زمان دریافت درآمد احتمالی و زمان کار نامعلوم است

ساعت  ۰ساعت در هفته است که  ۵۱متوسط ساعات کار هر فرد شاغل در بخش خدمات و بازرگانی  ۲۴بر مبنای گزارش مرکز آمار در سال 
های تعدیل،  های اخیر مبتنی بر سیاست دهه  در سیاست حاکم بر بازار کار.ساعت کار در هفته است ۴۴باالتر از سقف قانونی 

 .بوده است  در برابر کارفرما و دولت های قانونی سلب حمایت و سازی نیروی کار موقتی 
 

 :م رامین حسین پناهی وزرشگاه آزادی و حین نمایش فوتبال در اعتراض به حکم اعدا -*



 
اعدام / ، نه به اعدام  بازی ایران و پرتغال پناهی در ورزشگاه آزادی اعتراض به مجازات اعدام رامین حسین ، ۱۳۲۰در تاریخ دوشنبه چهارم تیر

 . جنایت است 

 
 : گرانی و نوسانات ارزی؛ گزارشی از اعتصاب و درگیری های امروز در بازار -*

 
جمعی از کسبه بازار در : آمده است ۲۷۱۴ژوئن  ۲۵ -  ۱۳۲۰تیر  ۴  خبار روز، به نقل از خبرگزاری هرانا در تاریخ دوشنبهبه نوشته سایت ا

های خود را  شهرهای تهران، شهریار، کرج، قشم، بندرعباس و مشهد در اعتراض به افزایش قیمت ارز، گرانی کاالها و رکود بازار مغازه
اعتراضی که بخصوص در تهران همزمان با سردادن شعار و دخالت نیروی . ه وضعیت معیشتی خود شدندبستند و خواستار رسیدگی ب

  .ر بعضی نقاط به خشونت کشیده شدانتظامی د
تیرماه، یک روز پس از اعتراضات  ۴به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه 

و رکود بازار دست به ءالدین و چارسو، تعداد بسیاری از دیگر بازاریان تهران در اعتراض به افزایش قیمت ارز،گرانی کاالها های عال فروشگاه
  .تجمع زدند
های خود کردند و پس از آن سایر بازاریان  فروشان و بازاریان راسته بازار بزرگ و چارسوق و سرای قیصریه اقدام به بستن مغازه ابتدا پارچه

  .ها مشغول به کار بودند ها به آنها پیوستند و تنها بانک بخصوص در بازار طالفروشان و میدان شاه نیز با بستن مغازه
نه غزه، نه “، ”نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم“تجمع ابتدا از بازار تهران شروع شد و سپس معترضان با سر دادن شعارهایی نظیر 

” مرگ بر دیکتاتور“و ” نیروی انتظامی حمایت، حمایت“، ”ایرانی بسه دیگه، غیرتتو نشون بده“، ”مرگ بر گرونی“، ”لبنان، جانم فدای ایران
  .مجلس شورای اسالمی حرکت کردند به سمت

معترضان به غیر از تهران، در شهرهای شهریار، کرج، قشم، بندرعباس و مشهد نیز در اعتراض به این مشکالت دست به اعتراض و 
 ... .تصاب زدنداع

 

 :هاست ریه افتادن کار از درآوردن نان بهای اینجا /چیست تاکسی رانندگان جرم -*

 

اقل بعدازظهر باشد و حد ۵صبح تا  ۲اگر برای من کاری پیدا کنی که ساعت کارش از »:  تیر آمده است۵ایلنا در  پیام عابدی خبرنگاربه گزارش 
این . «زنم درآمدم را می دهم و قید کار پرزحمت و کم اش باشد، ماشینم را به هرکسی که بخواهد می هزار تومان حقوق ۷۷.میلیون و  ۱

هایی که از مسافران  کرایه.کنند تا مسافری بیابند ها باال و پایین می ها را ساعت همان کسانی که کف خیابان. روایت تاکسیرانان شهر ماست
ای  کنند؟ در زمانه هایی که شهر به خواب رفته است، چه می تردد و ساعت های کم گیرند تنها محمل امرار معاش آنهاست؛ پس در ساعت می

در واقع حال و روز آنها بهتر از   کنند؟ اینترنتی تا این اندازه تنگاتنگ است، چه می  های تاکسیرانی ها و شرکت که رقابت میان آنها، مسافرکش
نان درآوردن از رانندگی نه . زند، نیست کنند و به اصطالح آمپرشان باال می ها داغ می های مستهلکشان که دم به دقیقه در تابستان نماشی

اینجا بهای . اند، غیرممکن شده های شهری آسم و تنگی نفس گرفته که در تماس با سرب و سایر آالینده  تنها سخت شده بلکه برای بعضی
رنگ زردها متعلق به سازمان . های سبز و زرد است مسیر خیابان فاطمی تا بلوار کشاورز پر از تاکسی.هاست ز کار افتادن ریهنان درآوردن ا

از روزهایی که . های ناشنیده دارند ها روایت ها ساعت ه هرکدام از این رانند. های خصوصی است به شرکت  تاکسیرانی و رنگ سبزها متعلق
بازنشستگی یا بیکاری به خاطر رکود اقتصادی یک دهه گذشته، فصل . ستند یا از روزهای که در بازار کار آزاد داشتندنش پشت میز اداره می

 .....های آنهاست مشترک روایت

 : کارگران شهرداری ها در برابر سیاست های دولت و پدر سوخته بازی پیمانکاران ، به سطوح آمده اند -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/632370-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

تعويق در پرداخت حقوق بايد به . ن با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران سودهاي افسانه اي به جیب میزنندسرمايه داران و حامیان آنا
 عنوان يك جرم تلقي شده و کارفرمایان خاطی مجازات و ملزم به جبران خسارات گردند

 :  خبری مهم اطالعیه -*

پارلمان، تعطیالت تابستانی نمایندگان مجلس که قرار بود ( تیر ۵شنبه،  سه)مطابق تصمیم نمایندگان مجلس در نشست غیرعلنی امروز 

 .نامه داخلی مجلس از هفته آینده به مدت دو هفته صورت گیرد، لغو شد طبق آیین

 : فراخوان به اعتصاب سراسری کامیونداران  -*

 

کامیون های : با خواست ر فراخوان رانندگان و کامیون داران کل کشور برای پیوستن به اعتراضات سراسری تی ۵از سه شنبه 
 !خود را خاموش کرده و از بارگیری ممانعت می کنیم

 حراج چوب کشور منابع به/اند سپرده «نااهالن» دست   به را ها کارخانه :وگو با ایلنا ناصر آقاجری در گفت -*

 :بگذرانند را روزمره امورات فقط تا ندزن می

 
های  در ارتباط با شرایط فعلی اقتصاد ایران و دشواری( فعال کارگری)ناصر آقاجری :  تیر آمده است۵ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 

ه است که علیرغم سازی و تعدیل ساختاری، نزدیک به سه ده های ضدکارگری و ضدمردمی خصوصی سیاست: زندگی کارگران گفت
رسد مسئوالن باالدستی به هیچ وجه و در هیچ شرایطی حاضر نیستند از  است؛ به نظر می اعتراضات گسترده کارگران ادامه پیدا کرده

توان منکر این واقعیت شد که امتیاز بزرگ این مناسبات،  در این میان نمی: وی ادامه داد.سازی و تعدیل ساختاری دست بردارند خصوصی
فروش تولیدات بدون کیفیت صنایع این کشورها به ایران عالوه . داری جهان و چین است امین منافع صنایع تولید انبوه کشورهای بزرگ سرمایهت

شاید . بر نابودی صنایع ملی، باعث تولید کار و اشتغال در آن کشورها شده است؛ در عوض بیکاری میلیونی را در ایران ایجاد کرده است
کنیم و به این ترتیب، اموراتمان  وارد می« کاال»دهیم و  کنند ما که نفت داریم؛ پول نفت را می گیران کالن اقتصادی تصور می تصمیم از  خیلی

دانند که وقتی صنایع داخلی بخوابد، جامعه به سمت انحراف و  اند و نمی های اساسی این دست مناسبات غافل مانده گذرد اما از آسیب می
تر، عدم  یا به عبارت دقیق« نااهالن»ها و سپردن آن به  سازِی سریالی کارخانه آقاجری معتقد است خصوصی.شود ده میمرگ سوق دا

« دیگران»نظام صنایع انبوِه  کننده داخلی را به پیاده حمایت از تولید وطنی، آب به آسیاب دشمن یا همان امپریالیسم ریختن است و مصرف
برای اصالح امور، مناسبات نولیبرالی آن ! روند، به ترکستان است این راهی که می: کند کارگری در پایان تاکید میاین فعال ....کند تبدیل می

توجهی به حقوق انسان است، بایستی از ساختار اقتصادی دور ریخته شود و  ای از سودجویی، استثمار و بی هم نسخه ایرانی آن که ملغمه
 .هرچه سریعتر در ایران کاربردی شود روزهای اول انقالب، 45و  44اصل 

  :لیست مطالبات فرهنگیان که قرار است تا شهریور ماه توسط وزارت آموزش و پرورش پرداخت گردد -*
 

 بخشی از مطالبات خرید خدمات  
  دو ماه حق التدریس معلمان

 الزحمه امتحانات  نوبت از حقدو 
 تمام پاداش پایان خدمت فرهنگیان
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634064-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF


 : جویان دانشگاه تهران تجمع دانش  -*

 
، جمعی از دانشجویان دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در اعتراض به صدور احکام قضایی سنگین برای دانشجویان و ۲۰تیر  ۵

 .فعاالن صنفی،اقدام به برگزاری تجمع کردند

 :گاز با مسمومیت اثر بر فریمانی کن چاه کارگر ۴ مرگ -*

 

ن چاه بر دقیقه چهار کارگر مقنی حین کند ۳۷و ۲حوالی ساعت ( تیرماه ۴)روز گذشته :  تیر آمده است۵ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 
رئیس اداره )به گفته شهرام طاهرزاده .اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در یکی از روستاهای شهرستان فریمان جان خود را از دست دادند

از توابع شهرستان فریمان در   'چکاب'کارگر مشغول حفر چاه در روستای  ۴، این (حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وی، علت مرگ این چهار کارگر را روشن کردن موتور برق در .شوند ن خراسان رضوی بودند که حین انجام کار دچار حادثه گازگرفتگی میاستا

 .آور منوکسید کربن عنوان کرد چاه و انتشار گاز مسمومیت

  :رددلیست مطالبات فرهنگیان که قرار است تا شهریور ماه توسط وزارت آموزش و پرورش پرداخت گ -*
 

 بخشی از مطالبات خرید خدمات  
  دو ماه حق التدریس معلمان

 الزحمه امتحانات  نوبت از حقدو 
 تمام پاداش پایان خدمت فرهنگیان

 :آمار تکان دهنده از ترک تحصیل دختران در سال جاری -*

 
 هزار دانش آموز دختر ترک تحصیل کردند 151

 :کنید اعالم را دولتی ارز انکنندگ دریافت اسامی /سیف به شافعی نامه -*
ای به رییس کل بانک  رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه:  تیر آمده است۵ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 

اند، در اختیار پارلمان  فت کردهتومانی دریا ۴۲۷۷مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در بازار درخواست کرد تا فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز 
ای به رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تالش های ولی هللا سیف و همکارانش در  غالمحسین شافعی در نامه.بخش خصوصی قرار گیرد

مذاکره با رییس کل  رییس اتاق ایران پیرو .تومانی دریافت کردند ۴۲۷۷بانک مرکزی، خواستار افشای اسامی افرادی شد که برای واردات، ارز 
تیرماه سال جاری برای بانک مرکزی  ۲ص که در تاریخ /۱/۱۷/.۳۱۲ای به شماره  بانک مرکزی در نشست شورای پول واعتبار، طی نامه

آنها  ارسال شده، از وی درخواست کرد به منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به
 .تومان اختصاص پیدا کرده، در اختیار اتاق ایران قرار گیرد ۴۲۷۷ارز با نرخ 

 :تهاجم نیروی امنیتی به مردم  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637639-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/637608-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


 

 زخمی شدن یک شهروند توسط نیروهای سرکوب در کوچه اذر طوس

پیگرد  ،های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه بر پیگیری پرونده قاچاق ارز تأکید کرد مدیرکل پیشگیری -*
 :قانونی مسئوالن دولتی

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190087 

 سال ابتدای در اسالمی، شورای مجلس اقتصادی کمیسیون عضو پورابراهیمی، محمدرضا :  تیر آمده است ۵دربه نوشته روزنامه شرق ، 
 و آمده حساب به ارز قاچاق ایران، به بازگشت بدون ارز خروج .است ازنگشتهب گاه هیچ و شده خارج کشور از ارز دالر میلیارد  13 داد خبر جاری

 ها دولت تمام گریبان که است مسائلی از یکی نیز ایران به کاال قاچاق همچنین .شود ساز مشکل تواند می ارزی، منابع محدودیت به توجه با
 چهار فقط اجرای با است معتقد قضائیه قوه اجتماعی معاونت وضعی یها پیشگیری مدیرکل .کند می وارد آسیب داخلی تولید به و گرفته را

 قانون 597 ماده اساس بر ساوری، علیرضا گفته به .کرد ساماندهی را قاچاق آشفته بازار توان می ارز، و کاال قاچاق قانون دوم فصل از ماده
 قرار قانونی پیگرد و تعقیب تحت توان می را ارز و کاال قاچاق با همبارز در مربوطه اندرکاران دست و مدیران کوتاهی هرگونه اسالمی، مجازات

 با وگو گفت مشروح ادامه در .باشد داشته همراه به مرتکبان برای خدمت از انفصال و حبس مانند هایی مجازات تواند می کوتاهی این و داد
 .کرد دنبال باال لینک در توان می را قضائیه قوه اجتماعی معاونت وضعی های پیشگیری مدیرکل

  

 :خوزستان فوالد ملی گروه خصوص در ایران ملی بانک اماتاقد ای به وزیر اقتصاد تشریح شد؛ طی نامه -* 

 

گروه  .۱۳۲با بیان اینکه در سال ( مدیرعامل بانک ملی ایران)محمدرضا حسین زاده :  تیر آمده است۵ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 
اینکه خریدار از عهده مشکالت اداره شرکت  با توجه به: ملی فوالد خوزستان طی تشریفاتی قانونی به بخش خصوصی واگذار شد، گفت

: وی افزود .برنیامده و درخواست اقاله داده است، بانک با درخواست ایشان موافقت کرده و در حال طی کردن مسیر قانونی و حقوقی است
این مبلغ، تا کنون تنها یک ماه از  میلیارد ریال واریز شد که با پرداخت ۱۲۵پس از بحران اخیر، یک ماه از حقوق معوق پرسنل شرکت به مبلغ 

با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیرمجموعه  ۱۳۴۴گروه ملی فوالد خوزستان سال ....معوقه پرسنل شرکت باقی مانده است
مدیریت آن به طور  ۱۳۲۷بانک بزرگ کشور، در سال  ۲هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با  ۳۷واگذار شد ولی با کشف اختالس « امیرمنصور آریا»

بالتکلیفی این شرکت سبب بروز زیان انباشته در .به بانک ملی واگذار شد ۱۳۲۵موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 
این .کند این مجتمع عظیم فوالدی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فوالد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با پنج درصد ظرفیت خود کار

شرکت حدود چهار هزار نفر کارگر دارد و در سه سال گذشته با مشکالتی چون کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و 
 .بیمه کارکنان روبرو بوده است

 :باز هم حادثه  در حین کار -*
 

چهارشنبه شب، بخشی از پتروشیمی آبادان دچار  ۲۴ت از ساع :ل تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است به نوشته کانا
نفر مصدوم بر جای گذاشته که حال یک نفر از آنها  .پتروشیمی آبادان تا این لحظه  ۷۷.سوزی در واحد  آتش .سوزی گسترده شده است آتش

 .به خاطر شدت سوختگی وخیم است
ها احتمال بر افروخته شدن مجدد آتش در این  ه دلیل وجود گاز در مخزنهر چند اعالم شده است که آتش در این واحد مهار شده است ولی ب

 .سوزی شد که پس از چند ساعت مهار شد نیز دچار آتش 9179اردیبهشت ماه  ۲۴گفتنی است که این واحد . واحد وجود دارد
n@Kanoonmodafea 

 :اصناف مشكالت حل  ويژه كمیته 4 تشكیل -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190090 

 
های  وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با اصناف با صدور دستور تشکیل کمیته:  تیر آمده است ۵دربه نوشته روزنامه شرق ، 

به گزارش وزارت . حفظ امنیت و همراهی اصناف، آرامش دوباره به بازار برخواهد گشتدر سایه : ویژه حل مشکالت اصناف و بازاریان گفت
های صنفی، با دستور شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد تا  صنعت، معدن و تجارت، در جلسه عصر ديروز با نمایندگان اتحادیه
روی بازاریان و اصناف تشکیل شود و تمامی واحدهای  کالت پیشچهار کمیته متشکل از نمایندگان اصناف برای بررسی و حل مش

محمد شریعتمداری در این جلسه، تصریح . تومانی از مرحله تخصیص تا عرضه مورد نظارت جدی قرار بگیرند 833کننده ارز چهارهزارو  دریافت
تواند جلوی این  اهد شد و همراهی اصناف میاتفاقات اخیر در بازار با دلسوزی و همراهی نظام و اصناف منجر به حادثه نخو: کرد

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637661-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637661-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Kanoonmodafean


نباید بگذاریم : هایی باید یک انسجام میان نظام و مردم شکل بگیرد، بیان کرد او با بیان اینکه در چنین موقعیت. ها را بگیرد سوءاستفاده
 .اهد گشتای به نظام تحمیل شود و در سایه حفظ امنیت و همراهی اصناف آرامش دوباره به بازار برخو هزینه

 
  :رجا برق و فنی کارگران دستمزد پرداخت در تاخیر -*

این . از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادندهمچنان ماموران فنی و برق رجا :  تتیر آمده اس۵ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 
: گویند آنها می.است گویند که دستمزد آنها در دو ماه گذشته پرداخت نشده های پیمانکاری هستند، می کارگران که طرف قرارداد با شرکت

دانیم چه زمانی قرار است دستمزدهایمان  از آنجا که نمی. است ار مواجه کردهعدم پرداخِت به موقعِ دستمزد، زندگی ما را با مشکالت بسی
است و هر بار شرکت از  نتیجه بوده مان به مدیران شرکت پیمانکاری نیز بی مراجعات. ریزی مالی داشته باشیم توانیم برنامه پرداخت شود، نمی

این نیز روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجا توضیحاتی در ارتباط با  پیش از....ها انتقاد دارد پولی و عدم پرداخت صورت وضعیت بی
های این شرکت از بابت راهبری  در زمانی که رجا شرکت دولتی بود زیان :در بخشی از این توضیحات آمده بود. کمبود نقدینگی ارائه کرده بود

 ۷۷.بالغ بر  ۱۳۲۵های انباشته که مبلغ آن تا پایان سال  ن زیانهاست که ای شد ولی اکنون سال قطارهای تکلیفی توسط دولت پرداخت می
ای حاصل  های گسترده در قوای مجریه و مقننه، فعال نتیجه رغم پیگیری شود و علی باشد، به شرکت رجا پرداخت نمی میلیارد تومان می

 .نشده است

 : باردیگر دانشجویان به پای اعتراض رفتند  -*

 

 
 روانی بابل در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویانتجمع دانشجویان نوشی

 : تحريم بهانه به شمال -تهران آزادراه پروژه از كره گیري كناره -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190090 

 
شمال تا پایان  –آزادراه تهران  1ه واگذاری منطقه رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه مناقص:  تیر آمده است ۵دربه نوشته روزنامه شرق ، 

پس از اعالم خروج آمریکا از برجام، شرکتی ایتالیایی تصمیم : شود، گفت شروع می 70تابستان برگزار و عملیات اجرائی این منطقه در سال 
کیا در حاشیه بازدید از قطعه یک آزادراه  محمد سعیدیبه گزارش ایلنا، . گیری کرد جنوبی از پروژه کناره به ادامه همکاری با ایران گرفت و کره

آزادراه شمال با شش  1گیری درباره منطقه  براي تصمیم: شود، گفت شمال با بیان اینکه این منطقه قبل از پایان امسال افتتاح می –تهران 
سازی احجام بزرگ  ه داشتیم و اکنون در حال خارجشمال مذاکر –آزادراه تهران  1گذاری و احداث منطقه  شرکت اروپایی و چینی برای سرمایه

دولت برای : شمال خبر داد و افزود –آزادراه تهران  1رئیس بنیاد مستضعفان از برگزاری مناقصه منطقه . ها هستیم از این منطقه و تعیین قیمت
 .بر است گذاری تضمین دهد که این کار کمی زمان این سرمایه

 

 :قزوین استانداری مقابل «نخ ناز» کارگران جمع -*

 

در اعتراض به بالتکلیفی در « ناز نخ»گروهی از کارگران کارخانه ( تیر ماه ۵)شنبه  سه:  تیر آمده است۵ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 
عالرغم اینکه این واحد تولیدی : گویند کارگران می.وضعیت شغلی و پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند

ن خوداری های مختلف از پرداخت مطالباتما اند؛ مدیران شرکت به بهانه چندین سال است تعطیل اعالم شده و کارگرانش بالتکلیف شده
شان بارها مقابل نهادهای مختلف  به گفته آنان، کارگران این کارخانه در پیگیری مطالبات معوقه خود و مشخص شدن وضعیت شغلی.کنند می

اند اما تاکنون هیچ پاسخی که نشان از برطرف شدن مشکالتمان  دولتی در قزوین و نیز در تهران مراجعه کرده و دست به اعتراض صنفی زده
شرکت ناز نخ تعطیل است و در حال : گفت( مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین)مسعود بابایی .اند شته باشد، دریافت نکردهدا

کارگر به عنوان نگهبان در آن مشغول کارند اما شرکت فر نخ که در جوار این شرکت دایر است، هنوز به فعالیت تولیدی  ۴تا  ۰حاضر تنها حدود 
 ....دهد ادامه میخود 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637647-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637770-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86


 : مردم جنوب در بی آبی مطلق اند ، این لوله های آب شرین از خوزستان به کجا می رود؟  -*

 
 

با دولت کویت بسته، ( دولت اصالحات)بنا بر قراردادی که حاکمیت ایران : در سطح شبکه های مجازی آمده است بر طبق اخبار منتشره 
به کویت داده می شود و با کشف لوله های انتقال آب شیرین در مکان های دیگر از جمله روستای  هزار متر مکعب آب شیرین 733روزانه 

دو لتمردان آب آشامیدنی مردم را به . منیخ در خرمشهر اکنون مشخص می شود که کمبود آب مردم خوزستان چگونه به وجود آمده است
 !رین اندکشورهای همسایه فروخته اند و مردم خوزستان در عطش آب شی

 :طبقه شش اختمانس از سقوط/ارومیه در ساختمانی کارگر یک مرگ -*
طبقه در حال  .یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ساختمان ( پنجم تیر)صبح امروز :   تیر آمده است۵ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 

ن رابطه در ای( رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه)شاد .ساخت در خیابان حسنِی ارومیه جان خود را از دست داد
 .متاسفانه در این حادثه موارد ایمنی رعایت نشده بود و فرد سقوط کرده در دم فوت کرد: گفت

 : برای دریافت سنوات تپه هفت نیشکرتجمع اعتراضی کارگران بازنشسته  -*
 

 .تپه با اجتماع مقابل دفتر مدیریت این مجتمع، خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند کارگران بازنشسته نیشکر هفت
اند و  به مرور بازنشسته شده .۲اسفند ماه سال  رسید، از آذر ماه تا نفر می ۳۰۷از قرار معلوم این کارگران بازنشسته که شمارشان به حدود 

از سوی دیگر، کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت . اند مطالبات عقب افتاده خود را دریافت کنند بعد از گذشت حدودا سه ماه هنوز نتوانسته
ها به اداره برق در  دلیل انباشت بدهیهای زیر کشت این کارخانه به  و تاکستان« خانه تلمبه»، «خوراک دام»های  تپه از قطع برق واحد

 .شهرستان هفت تپه خبر دادند

 :کنیم مي رصد را ارز بازار فعلي شرايط ايجاد در مؤثر عناصر :ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد رئیس -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190086 

 
عناصر پديدآورنده شرايط ارزي مورد رصد ما   :ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت رئیس : تیر آمده است ۵دربه نوشته روزنامه شرق ، 

آبادي روز گذشته در حاشیه مراسم امضاي  خرم به گزارش فارس، علي مؤيدي. کنیم زودي اقدامات در اين زمینه را اعالم مي هستند و به
کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس  و ارز و سازمان حمايت مصرفنامه همکاري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال  تفاهم

آنچه در اين حوزه به : مبني بر اينکه اين ستاد چه اقداماتي را در راستاي کنترل و مبارزه با بازار ثانويه يا بازار قاچاق ارز انجام داده است، گفت
ستاد در حال رصد است و : رئیس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار كرد. کند پیدا مي معنا و مفهوم قاچاق است، ستاد به آن ورود

او در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه اين عناصر چه . عناصري که پديدآورنده اين شرايط هستند، مورد رصد ستاد قرار دارند
به مصلحت نیست؛ اما آنچه مسلم است، اين است که افرادي در حال فعالیت هستند  معرفي عناصر از نظر سازمان: کساني هستند، گفت

آبادي با بیان اينکه ما با شرايط جديدي  خرم مؤيدي. کنیم و ما هم ملزم به شناسايي و رصد هستیم و قطعا نتیجه اين اقدامات را اعالم مي
فعلي ما متأثر از عوامل اقتصادي نیست؛ بلکه متأثر از عوامل رواني است و  شده شرايط اقتصادي هاي انجام در بررسي : گفت مواجه هستیم، 

به نظرم نقش : او اظهار كرد. کند قد علیه نظام و مردم ما ايستاده و به جد از فضاي مجازي و رواني استفاده مي بايد بدانیم دشمن تمام
رئیس . تظار داريم که به اين بخش توجه و عنايت خاصي داشته باشندها ان کردن اين فضا برجسته است و ما از رسانه ها در تلطیف رسانه

بايد در اين فضا بسیار هوشمندانه به مقابله : ها قرار داريم، گفت حال تحت تحريم هر ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اينکه به
کنیم؛ البته  عنوان يک اولويت جدي کار را دنبال مي نابراین در اين بخش ما بهب: رئیس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود. بپردازيم

يافتگي در جدار مرز و بیرون مرز برای جنگ عملیات رواني  ما شاهد يک سازمان : آبادي گفت خرم مؤيدي. نیازمند همکاري مردم هستیم
رواني علیه نظام و علیه کشور ما طراحي شده و اين روزها در هاي مخصوص عملیات  جوار ما تیم در بعضي نقاط در کشورهاي هم. هستیم

 .هاي خود هستند و طبیعي است ما متناسب با جنگ عملیات رواني بايد به مقابله بپردازيم دادن به فعالیت حال ادامه

 
 :شهر شورای ساختمان مقابل یاسوج شهرداری کارگران تجمع -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637810-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B4-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637729-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/637729-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 

شهرداری   ها و فضای سبز کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری که در سازمان پارک:    استتیر آمده  ۵ایلنا در خبرگزاری دولتی به گزارش 
از .در اعتراض به چند ماه معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند( تیر ماه ۴)یاسوج مشغول به کار هستند، روز گذشته 

را نیز  ۲۲ماه سال جاری پرداخت نشده و آنها چندین ماه مطالبات مزدی سال   دینقرار معلوم مطالبات مزدی این کارگران از نیمه دوم فرور
در این رابطه نگهداری از فضای سبز سه ناحیه شهریاسوج به سه پیمانکار مجزا واگذار شده است و کارگرانی که دیروز تجمع .طلبکاراند

طبق اظهارات روابط عمومی فضای سبز شهری یاسوج، ....اسوج هستنداین نواحی سه گانه شهر ی  اند از کارگران پیمانکاری یکی از کرده
ای با حضور نماینده اداره  تجمع کارگران در اعتراض به نحوه پرداخت بیمه کارگران توسط یکی از پیمانکاران صورت گرفته که موضوع در جلسه

 .ده شدکار، پیمانکار و معاونت خدمات شهری بررسی و به پیمانکاران تذکرات الزم دا

 !چشمه علی شهرری خشکید  -*

 
 

ای به  علی کامال خشک شده، چشمه_ها با فاصله حدود یکسال گرفتم، چشمه من این عکس»: به نوشته کانال تلگرامی  توانا آمده است 
ده، این وسط بعضی میگن به علت حفاری مترو و بعضی دیگه میگن روند خشکسالی اینکارو با چشمه علی کر. سال ۴۷۷۷قدمت تقریبی 

 «...ری از بین رفت،دیگه چشمه علی ندارن برای آبتنی های شهر تنها دلخوشیه بچه

 :زنان مسکوت   دردنامه کار، حلم در جنسی خشونتوگو با فعال حوزه زنان مطرح شد؛ در گفت -*

 

باتوجه به خشونت در محل کار علیه زنان به عنوان یکی ( زنان  فعال حوزه)لیال عسگری  :تیر آمده است .ایلنا در خبرگزاری دولتی به گزارش 
نه رفتار خشن که با آسیب خشونت علیه زنان عبارت است از هرگو: وگو با خبرنگار ایلنا گفت ، در گفتILO ی از موضوعات نشست ساالنه

تواند با تهدید، سلب مطلق اختیار یا آزادی صورت گرفته و در جمع یا در  رفتاری که می. شود جسمی، جنسی، عاطفی و رنج زنان همراه می
های جنسی  ونتهای ارتکابی علیه زنان در محیط کار، از نوع خش ای از خشونت بخش عمده: این فعال حوزه زنان ادامه داد....خفا رخ دهد

از این جهت این موضوع در . های جنسی علیه زنان در محیط کار گسترده باالیی دارد المللی کار خشونت بنا به اذعان سازمان بین. است
های  خشونت: ها و نیز پیامدهای خشونت شغلی علیه زنان اظهارداشت وی درباره شیوه....دستور کار سازمان جهانی کار قرار گرفته است

این اعمال توسط همکاران زن یا مرد از . سی، عاطفی و جسمی از انواع خشونت علیه زنان است که در محیط کار شاهد آن هستیمجن
توان گفت  می: وی ادامه داد.شود های فیزیکی اعمال می اندازی های شفاهی، تلفنی، پیامکی، ایمیلی و ابزارهای اینترنتی و دست راه

ها همگی از مصادیق خشونت است که هم شامل مردان و هم زنان  دگویی، تهمت زدن، تحقیر و زیر آب زدنهای انفعالی شامل ب خشونت
های عاطفی علیه  های جنسیتی، دستمزد نابرابر و تبعیض مدیریتی، ممانعت از پیشرفت در محل کار و خشونت اما نابرابری. شود کارگر می

شود، با اختالف بسیار باالیی از سوی همکاران مرد علیه زنان اعمال  تعهد میزنان که باعث ایجاد روابط عاطفی و جنسی بدون 
های جنسی  های روانی و تابو بودن خشونت مشکلی که در این میان وجود دارد، پنهان بودن خشونت: عسگری در پایان افزود....شود می

اساس، آموزش مفهوم کار، مرزبندی و شرح وظایف، نظارت و  بر همین. شود کمتر به این مسایل پرداخته شود همین دو امر باعث می. است
 .تواند راهکارهای مفیدی برای کاهش رفتارهای پرخطر در محیط کار شود آمیز در محیط کار می های خشونت جرم شناسی حرکت

 :امیدواریم جدید تغییرات به/شود رفع بایستی تپه هفت نیشکر مشکالت:جمعی از کارگران -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/636309-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638132-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638132-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


به .تپه از امیدواری برای بهبود اوضاع خبر دادند جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت: تیر آمده است .ایلنا در لتی خبرگزاری دوبه گزارش 
تواند با درایت، مشکالت شرکت را تا حدودی حل  گفته آنها قائم مقام جدید شرکت از توانمندی و آگاهی مدیریتی باالیی برخوردار است و می

به مدیریت کشاورزی ایشان اعتماد داریم ولی با توجه اوضاع اسفبار مزارع نیشکر که به : گویند آنها می.یز نیاز استهایی ن شرط کند، اما پیش
ها نیست و همه مسئوالن باید کمک و مساعدت کنند تا نیشکر  ، رفع مشکالت به همین سادگی...و   دلیل کمبود شدید آب، کود، سم

سهامداران نیز : این کارگران ادامه دادند.معوقات کارگران پرداخت شود و تولید با همه توان ادامه پیدا کند تپه به روزهای اوج خود بازگردد، هفت
 .آالت برای کارخانه فراهم شود و گره مشکالت باز شود باید همت کنند تا مایحتاج اولیه و ماشین

 
  :کشته و زخمی شدن دو کولبر از سوی نیروهای انتظامی مرزی -*

 
دستەای از کولبران را بە  ،در مرز پیرانشهر و مستقر در پایگاه گاللە در کوهستان قندیل با تیربار نیروهای نظامی ایران ۲۰تیر.روز چهارشنبه 

 .گلولە بستند
عمربل کە متاهل و پدر یک فرزند نیز می باشد بە شدت از ناحیە ران -سالە بە نام ناصر ۲٥در اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی یک کولبر 

قابل ذکر است .است ر با نام شوانە محمود زادە فرزند صوفی عمر و اهل شین آباد جانش را از دست دادەیک کولبر دیگ .زخمی شدە است

 .که کولبر محروم ناصر عمربل فقط چندتا قابلمە آشپزخانه حمل میکرد

 :ماند بسته هم باز تهران بازار  از هایی بخش -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190216 
ای بخشی از بازار بسته  که دیروز قرار بود بازار تهران باز شود، اما به تحریک عده حالی در:  تیر آمده است .به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 

به گزارش فارس، . ها شدند مغازه های خود را باز کرده بودند، بر اساس تهدید همان افراد مجبور به بستن هایی هم که مغازه ماند و کاسب
ها را داده بودند، اما براساس مشاهدات خبرنگار  های اصناف قول بازشدن مغازه که قرار بود بازار تهران دیروز باز شود و رؤسای اتحادیه درحالی

ای تجمع کرده و مشغول سردادن  تهران عدهخرداد  95در خیابان   بر اساس این گزارش، دیروز. هایی از بازار تهران دیروز تعطیل بود فارس، بخش
خرداد حضور داشتند و برخی از شعاردهندگان باعث ایجاد رعب و  95بر اساس این گزارش، نیروهای انتظامی و امنیتی در خیابان . شعار بودند

فضا در داخل بازار بزرگ تهران . ن بودشد های ورودی هم در حال بسته و برخی از راه  های بازار بسته اکثر مغازه. شدند وحشت در بین مردم 
ها و رکود بازار  به گفته بازاریان، این تجمعات به دلیل گرانی. خرداد تهران حضور داشتند95کامال آرام بود و اکثریت شعاردهندگان در خیابان 

های مسجد امام باز بود  مغازه  :افزاید ن گزارش میای. بودند  ها را پایین کشیده داران در بازار حضور داشتند، اما کرکره در حالی که مغازه. است
 . های خود را ببندند خرداد ترجیح دادند مغازه95های ایجادشده در خیابان  و کسبه آماده فعالیت بودند، اما در ادامه با تنش

  :بخشیدیم را کارفرمایان بدهی از تومان میلیارد٠۶۶۶ مبلغ مهلت آخرین تیرماه ٠۶  تاریخ تا -*

به کارفرمایان : اظهار داشت( ای سازمان تامین اجتماعی معاون بیمه)محمدحسن زدا :  تیر آمده است .ایلنا در خبرگزاری دولتی به گزارش 
کنیم که مراجعه به شعب و پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خود را به روزهای آخر  متقاضی استفاده از قانون بخشودگی جرائم پیشنهاد می

های دریافتی از ادارات کل تأمین اجتماعی سراسر کشور بیانگر استقبال  گزارش: ای سازمان تأمین اجتماعی گفت معاون بیمه.دموکول نکنن
وی با بیان اینکه قانون .گسترده کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب است

میلیارد تومان از جرائم تعلق گرفته به کارفرمایان دارای بدهی  ۱۷۷۷در آن دوره حدود : یز اجرا شده بود، گفتن ۲٥بخشودگی جرائم در سال 
کنیم که در این دوره نیز شاهد استقبال بیشتری از تسهیالت  بینی می به سازمان تأمین اجتماعی مشمول بخشودگی قرار گرفت و پیش

 .ایجاد شده باشیم

 : اعتصاب پاساژ سعادت اراک در دروازه شهرجرد -*

 
  .به اعتصابات سراسری پیوست... بازار اصفهان هم در حمایت از تهران، کرمانشاه، تبریز و، تیر  .در تاریخ 

 

 :ایم در مورد ایران، هیچ نشانه مثبتی از سوی آمریکا دریافت نکرده: هوزیر اقتصاد فرانس -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190183 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638142-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA


وزیر اقتصاد . چندان امیدی به همکاری واشنگتن ندارد: برونو لومر گفتوزیر اقتصاد فرانسه :  تیر آمده است .به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 
ما خواهان جنگ اقتصادی »: گفت، تأکید کرد انسه که درباره اختالفات اقتصادی میان اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا سخن میو دارایی فر

های  ها را در قبال تصمیم او در میان اعضای دولت تاکنون تندترین واکنش.«کنیم گیریم، از خود دفاع می نیستیم ولی وقتی مورد تهاجم قرار می
اما . های آمریکا در ایران فعالیت کنند های اروپایی باید بتوانند فارغ از خطر تحریم دونالد ترامپ داشته و قبال تأکید کرده بود که شرکت اقتصادی

ارش به گز. های گمرکی، برونو لومر به پیامدهای خروج آمریکا از برجام نیز اشاره کرد گذشته از موضوع اختالفات اروپا و آمریکا بر سر تعرفه
نزدیک به سه . «های آمریکا بدون پاسخ مانده است های اروپایی برای معافیت از تحریم تقاضاهای شرکت»: او گفت« خبرگزاری فرانسه»

 ای که با ایران وارد معامله های اروپایی ای مشترک از دولت آمریکا خواسته بودند که بگذارد شرکت هفته قبل، فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامه
فعال »: او افزود. طور که برونو لومر گفت هیچ پاسخی از سوی واشنگتن دریافت نکرده است اما این نامه، آن. اند، کار خود را ادامه دهند شده

 «بینم مثبتی از سوی دولت آمریکا نمی( پیام)در مورد ایران، هیچ نشانه 
 

 بیمه خارجی اتباع کارگران   از نفر میلیون ٠ به نزدیک:مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد -*
 :نیستند

 

 ۲۰۷در حال حاضر : مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت «احمدرضا خزاعی»:   تیر آمده است .ایلنا در خبرگزاری دولتی به گزارش 
اجتماعی  ای سازمان تامین هزار نفر تحت پوشش بیمه ۳٥از اتباع خارجی در ایران در شرایط سنی کار قرار دارند و از این تعداد   هزار نفر
میلیون  ٥با توجه به اینکه جمعیتی بالغ بر : دیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور بیان کردم.هستند

های بزرگی توسط سازمان تامین  ایرانی در خارج از کشور حضور دارند، درجهت بیمه نمودن این هموطنان و استفاده از مزایای بیمه گام
کارگزاری در خارج کشور اقدام کرده  ۳۷راه اندازی   شده است که در همین راستا اداره کل اتباع این سازمان نسبت بهاجتماعی برداشته 

علی حسینی ضمن بیان این مسئله که تولید تامین اجتماعی منفعت اجتماعی را به دنبال دارد و باعث ایجاد امنیت اجتماعی ....است
 .شود شتری تحت پوشش بیمه قرار گیرند به امنیت اجتماعی جامعه کمک شایانی میهرچه افراد بی: شود، تصریح کرد می

 :وارنا شیر -کیان تایر -تراضات کارگری راه آهن کرجعاخباری از ا -*

 

 اعتصاب کارگران راه آهن کرج 

رویش نوشته بود مسئولین نان ما  روز هفتم تیرماه کارگران راه آهن کرج در اعتراض به نگرفتن دو ماه مزد با در دست داشتن بنری که

  .کجاست، برای خرید نان باید ما پول قرض کنیم، دست به تجمع زدند

 

 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر

قابل تیر کارگران بازنشسته کیان تایر بنا بر فراخوانی از قبل اعالم شده برای پیگیری حق سنوات خود در جاده ساوه سه راه بوتان م ٠روز 

  .کارخانه کیان تایر تجمع کردند

 

 تجمع اعتراضی کارگران شیر وارنا 

تیربیش از یکصد نفر از کارگران وارنا در اعتراض به دریافت نکردن مطالبات خود از مالکان این کارخانه لبنیاتی بخش خصوصی مقابل  ۰روز 

 .فرمانداری ورامین تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسووالن شدند

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638338-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638338-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638338-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638338-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 باالست زن دانشجویان استثمار آمار/کشور های نشگاهدا علمی کارگران   یا دکترا دانشجویان دردناک   وضعیت   -*

 

داری در قرن بیست و یکم، به تدریج  های به نسبت جدیدتر حکمرانی سرمایه صورت در    :تیر آمده است۰ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 
هم   مهابا تا عرصه دانشگاه ، معنای کارگری، بی ی سرمایه روی سلطه یابد بلکه با پیش ها معنا نمی ها و کارخانه مفهوم کارگر، تنها در کارگاه

های زیرزمینی  توانند تنها افرادی باشند که در کارخانه، خانه یا حتی در کارگاه امروزه کارگران در نگاه تحلیلگران این حوزه، نمی. کشیده است
ی علمی  وعی دیگر شامل حال کارگرانی شده که در عرصهثبات هستند چراکه مساله استثمار فرادستان، به ن مشغول به کار کاذب و بی

توان در  دانشجویان را هم می (پژوهشگر اجتماعی و جنسی و دکترای علوم اجتماعی)پردیس عامری  از نگاهِ  .کنند فعالیت می
های بزرگ  درت گرفتن پروژهنام و پروپاگانداداری که ق همان دسته از کارگران فرودستی گذاشت که در عرصه علمی به خدمت اساتید صاحب

ای در  ی علمی کند، بلکه امروزه طبقه ای فعالیت می کارگر تنها فردی نیست که صرفا در کارخانه»... .اند علمی با بودجه باال را دارند، درآمده
در این طبقه . نام برد« هیتهیدستان دانشگا»یا « کارگران علمی»توان از آنها به عنوان  صحنه تالش برای تامین معاش خود هستند که می

تری وجود دارد که گویا در این حوزه هم به نام زنان سند خورده است و آنان را به  ی پایین های دیگر، بازهم طبقه بندی مانند تمامی دسته
ی هستند و های کشاورزی مشغول کار کشاورز مشاغل غیررسمی مانند زنانی هستند که در زمین....فرودست فرودستان مبدل کرده است

تمامی اینها . های خیابان و مترو مشغول به دستفروشی و مشاغل کاذب هستند در حقیقت هزینه خانوار با آنهاست یا زنانی که در گوشه
طور کلی  به. شوند و مشاغل غیررسمی در تعریف قانون کار همان مشاغل کاذب هستند زیرشاخه مشاغل غیررسمی قلمداد می

نب دانشجویان خصوصا زنان فعال دانشجویی، علیه این اقتدارگرایی دانشگاهی که باعث شده دانشجویان با ساختارشکنی جدی از جا
تعاریف زن کارگر را باید در ... در گروه علمی خود، در حصار مشاغل کاذب تا سالها اسیر شدند، ضرورت دارد  های علمی باال و مهارت رده

زنان کارگر علمی . های زیرزمینی و چه به عنوان کارگر علمی عنوان مشاغل کاذب، چه در کارگاه چه به. تمامی اقشار فرودست اقتصادی دید
توانند برای فعالیت زنان دیگری که با  همگرایی داشته باشند، که در عمل تاکنون صورت نگرفته و خودساماندهی هم ندارند، می  اگر باهم

اما این قشر از زنان دانشگاهی، به دلیل انتقاد به . جه هستند، بسترسازی کنندهای فشار بیشتری برای ورود به دانشگاه موا اهرم
های  اما توجه به اینکه گروه. توانند همگرا شوند نفره هم به سختی می 8های دولت و قدرت حتی در حد تجمع و فعالیت  گذاری سیاست

فروشی  توانند در کارخانه باشند، در خیابان خرده تحت استثمار می های کارگر گروه. کارگری زنان از هم جدا نیستند بهرحال اصل مهمی است
جا کار این گروه از زنان در عین درآمدزا بودن، تعریف نشده باشد؛ قشر محذوف  زمانی که در هیچ. داری کنند ها خانه کنند یا در خانه

شود، این به یکباره بروز پیدا  و سایر اقشار محذوف اعتراضی میباید بداینم اگر در جامعه چه در قالب کارگر علمی، کارگر کارخانه ....هستند
شاید کارگران علمی نتوانند کنار هم جمع شوند اما . ها سکوت و خاموشی است ی سال  ها نشانه این صدا و اعتراض. نکرده است

ا به هیچ وجه پذیرا نیست و مربوط به این سکوت و خاموشی محصول فضای حاکمیتی است که نقد ر. های زیر خاکسترند اینان آتش .هستند
اگر در جامعه اصالحی قرار است اتفاق بیفتد یا از دل کارگر علمی خارج شده و به بدنه . کاری کارگر علمی یا کارگر کارخانه نیست کم

ر اجتماعی به هیچ وجه تا زمانی اما این اصالح ساختا. خورد آید و با کارگر علمی پیوند می شود، یا از کف جامعه بیرون می اجتماعی وارد می
باید بدانیم که این سکوت و خاموشی به معنای نبودن . که حاکمیت از سرکوب شدید دانشجویان و کارگران دست نکشد، اتفاق نخواهد افتاد

 .اعتراض نیست

 : گرانی آب در بوشهر درصد  ۵۶حدود   -*

 

لیتری آب تصفیه شده  ۲۷درصد گران شد و هر بشکه  ۵۷ب تصفیه شده در بوشهر آ: ، آمده است  ۲۰تیر۰بوشهربر پایه خبر منعکس شده از 
 .تومان به فروش می رسد ۱۵۷۷به قیمت 

هزار سال یک کارگر، سود یک روز  2حقوق ،از واردکنندگانی که یارانه ارزی را به جیب زدند« شرق»گزارش  -*
 :واردکننده متخلف
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همراه که بخش اعظم آن   میلیون دالر واردات تلفن 95ای و فقط  میلیون یورو ارز یارانه 883پرداخت  :تیر آمده است۰در  به نوشته روزنامه شرق ،
هایی که  پاشی از پولهمراه رخ داده و مثالی است  این خالصه آن چیزی است که در بازار تلفن . شوند هایی فراتر از انتظار فروخته می با قیمت

هنگامی که بانک مرکزی متعهد شد دالر و یوروی الزم برای . شود به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام می
ها رخ ندهد، سخن  ی در قیمتدر اختیار واردکنندگان قرار دهد تا تغییر( تر از نرخ ارز در بازار آزاد و بسیار ارزان)واردات کاالها را با قیمت رسمی 

قبول  های غیرقابل دلیل افزایش تقاضای کاذب و سوداگری دالالن روی داده و اجازه نخواهد داد این نرخ دولت این بود که افزایش نرخ ارز فقط به
دهد که  همراه نشان می  تلفنشده کاالهای وارداتی اثر بگذارند و زندگی را برای مردم سخت کنند؛ اما در عمل مثال بازار  بر قیمت تمام

چنان که دالالن و واردکنندگان،  نفع مردم تمام نشده است، آن اند و خروجی این فرایند نیز به شبه به سودهای کالن رسیده ای یک چگونه عده

.  ....اند ردهای قهریه نبودهرسد چندان هم نگران برخو اند و به نظر می وپای خود را در فاصله بین سوبسید دولت و جیب مردم دراز کرده دست
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات . سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق دو هزار سال یک کارگر ایرانی است

همراه وارد کرده و  و تلفن میلیون یور  91همراه دریافت کرده و از این رقم فقط   میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن  88حکومتی، یک شرکت 
 .میلیون یوروی آن بالتکلیف است  7
 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634448-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 :کرد خودکشی ساختمان یک چهارم طبقه از سقوط با کارگر یک -*

با سقوط از طبقه چهارم ساختمان مرکزی این شرکت خودکشی « محورخودرو»روز گذشته یک کارگر شرکت  :برپایه خبر دریافتی آمده است 
ی که اقدام به خودکشی کارگر.بنابر شواهد موجود این خودکشی به دلیل مشکالت خانوادگی و شخصی بوده است: این افزود.کرده است

 .کرده است درجا جان باخته است

 : هشدار فرهنگیان کرمانشاه  -*

 
انگاری  جمعی از فرهنگیان کرمانشاه، ضمن همدردی و حمایت از قربانیان تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران، نسبت به سهل

  .وپرورش هشدار دادند وزارت آمیزش

 

 :ستفاده از پساب كردآبي معادن را ناگزير به ا بي -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190282 

 كامال معادن اين از برداري بهره .اند شده واقع ايران خشك مناطق در كشور معادن از بسیاري :تیر آمده است۰در  به نوشته روزنامه شرق ،
 ايجاد معادن برداري بهره در جدي اشكاالت آب نبود از ناشي مشكالت .ندارد وجود ايران قلب در روزها اين كه است آبي منابع به وابسته

 در واقع معادن از يكي .دارد هنگفتي هاي گذاري سرمايه به نیاز كه كند مي متعارف غیر آب منابع از استفاده به ناگزير را بخش اين و كند مي
 مواجه هايي محدوديت با توسعه براي آب، منابع كمبود لیلد به كه است يزد در واقع آباد مهدي روي و سرب مجتمع كشور خشك مناطق
 سنگین، گذاري سرمايه با و شده انجام توافقات اساس بر :كند مي اعالم آباد مهدی روی و سرب مجتمع مدیر صفری، امین كه طور آن .است

 آباد مهدي روي و سرب مجتمع مدير با گوو گفت مشروح .شد خواهد داده تخصیص مجتمع اين به تصفیه از پس يزد شهر فاضالب چهارم يك
 :آيد مي ادامه در مجتمع اين تولید وضعیت درباره
 انتقال براي برجام، از ترامپ خروج به توجه با .دارد برداري بهره براي خارجي تكنولوژي به نیاز آباد مهدي روي و سرب معدن

 داريد؟ تدابیري چه كشور به تكنولوژي
قراردادهاي الزم براي ورود . مطالعات اولیه در يك سال گذشته تقريبا نهايي شده است. معدن گذشته است يك سال از قرارداد تجهیز

بخشي از تجهیزات كارخانه در فاز اول وارد سايت شده است، بخش . در فاز اول مشكلي وجود ندارد. تجهیزات فاز اول هم بسته شده است
 ديگري هم وارد خواهد شد

 شود؟ مي وارد شورك كدام از تجهیزات 
 ....شود ها هم از آلمان وارد مي شكن از سوئد و فنالند و آسیاب تجهیزات سنگ

 نیستید؟ مواجه آب كمبود مشكل با كنستانتره تولید براي 
ه ها هم در دست تهی نقشه. مطالعات اين طرح تمام شده است. قراردادي از قبل منعقد شده است كه از فاضالب و پساب استفاده شود

 .است
 شد؟ خواهد استفاده شهر كدام فاضالب 

آباد تعلق  البته تمام فاضالب شهر يزد به سرب و روي مهدي. شده است اي نمي هاست از اين فاضالب هیچ استفاده سال. فاضالب شهر يزد
گذاري بزرگي هم  البته سرمايه شود كه گذاري كه انجام مي چهارم آن را قرار است با سرمايه گیرد؛ بلكه بخشي از فاضالب يعني يك نمي

 ....هست، به معدن انتقال دهند و از آن استفاده شود
 
 :است قطعی ماه مرداد در بیمه پرداخت/نباشند بیکاری بیمه نگران کرد کیان کارگران -*

 

ماه دیگر  ۴بیمه بیکاری به علت بروکراسی اداری تا  یک کارگر کیان تایراعالم داشت؛:   تیر آمده است۰ایلنا در  ی خبرگزاری دولتبه گزارش 
وی .ماه غیرممکن است ۴ایم و ادامه این روند برای کارگران حتی برای  ماه است که حقوق دریافت نکرده ۰ما حدود . پرداخت نخواهد شد

بل فرمانداری و صحبت با مسئوالن، به ما قول داده شد تا نیمه مرداد ماه؛ حقوق و عیدی معوق کارگران پس از تجمع در مقا: ادامه داد
کارفرمای شرکت : با بیان موقت بودن تعطیلی این شرکت تولیدی بیان کرد( سرپرست فرمانداری مالیر)در ادامه رضا قیاسی .پرداخت شود

سرپرست فرمانداری .شد، اعالم کرده است در حال حاضر امکان پرداخت مطالبات کارگران را ندارد ای که با فرمانداری برگزار کرد در جلسه کیان
کرد از لیست سیاه بانک مرکزی و دریافت تسهیالت، مطالبات مزدی  در این جلسه مقرر شد در صورت خروج کارفرمای کیان: مالیر گفت
که کارگران نتوانند از این طریق به مطالبات خود دست  در صورتی: ر ادامه بیان کردوی د.سال عیدی کارگران پرداخت شود ۳انضام   کارگران به

 .کنند با این شرایط کارگران در مرداد ماه بیمه بیکاری دریافت می...دهد پیدا کنند؛ دادگاه به آنها اجازه مصادره اموال کارخانه را می
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638306-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 فروش کیست؟ وطن -*

 
های تصفیه آب خانگی نیز  حدی است که دستگاه  شود، شوری آب آبادان به ی عراق و کویت صادر میکه آب شرب کشور به کشورها در حالی

 توان تصفیه آن را ندارند

 : چابهار فاقد برق و امکانات  -*

 
ار نفر جمعیت هز ۳۷۷چابهار . اينجا چابهار؛ قطب اقتصادی کشور است که در آن بزرگترين معامالت تجاري اجناس خارجي اينجا صورت میگیرد

 هزار نفر فاقد شبكه برق هستند ۰۰دارد كه 

آب شرب آبادان مخلوط به آب شور دریا و فاضالب است و در برابر اعتراضات  :گفتگوی رادیو ندا با شهروندان  -*

 !مردم 

 

http://www.radioneda.de/2018/06/29/Abadan180628.mp3 

. آبادان در گفتگو با راديو ندا از اعتراضات مردم به وضعیت آب شرب شان كه مخلوطي از آب شور دريا و فاضالب است مي گويندشهروندان 

اگر تفرقه بیندازند، كشور تكه تكه مي شود و '' : ، گفت ''همه يك ملت ايم' 'يكي از شهروندان با تاكید بر حقانیت اعتراضات و با بیان اينكه 

''!فردا ايراني نیست  

 :آمادگی هند برای توقف واردات نفت از ایران -*
 

رو شدن با هر احتمالی آماده کرده  های این کشور خواسته است خود را برای روبه وزارت نفت هند از پاالیشگاه: برپایه خبر اعتماد آمده است 

 .فت ایران باشندهایی برای ن و به فکر جایگزین

وزیر هند در دهلی از این کشور خواست  نخست  نیکی هیلی، نماینده ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل روز گذشته در دیدار با نارندرا مودی،

 .تا واردات نفت خود را از ایران به صفر برساند

ایاالت متحده خواست تا ماه نوامبر واردات نفت از ایران را به صفر  یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز دو روز پیش به صراحت از متحدان

 برسانند



 

 :شد مهار آتش/پتروشیمی انفجار حادثه در کارگران از یکی درگذشت -*

 

در رابطه با حادثه انفجار ( مسئول روابط عمومی پتروشیمی آبادان)محسن کعب عمیر :   تیر آمده است۰ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 
بعالوه، . نفر از نیروهای پتروشیمی به شهادت رسید  در حادثه انفجار شب گذشته، متاسفانه یک: برنگار ایلنا، گفتدر پتروشیمی آبادان به خ

نفر دونفر همچنان در بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز هستند که یکی از آنها احتماال امروز  7از این ..نفر از کارگران هم مصدوم شدند  7
نفر از مصدومان وخیم است و اکنون منتظریم بیمارستان   دلیل سوختگی شدید، حال یک متاسفانه به: زودافوی .عصر مرخص خواهد شد

  ...سوانح و سوختگی اهواز مجوز انتقال این فرد را به تهران برای پیگیری درمانش بدهد

 :پیتروشیمی  آتش سوزی ازآخرین آمار  -*

 

پتروشیمی آبادان به گفته دکتر شهیار میرخشتی  ۷۷.آخرین آمار تلفات آتش سوزی واحد  :به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است   
 مصدوم است ۱۴های پزشکی خوزستان یک کشته و  رئیس مرکز اورژانس و فوریت

 :شفافیت ناقص -* 

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190290 

 
قیمت، سودجوياني هستند كه  هاي گران پشت پرده گوشي»اعالم كردند كه :... باس عبديع : تیر آمده است۰در  به نوشته روزنامه شرق ،

سپس يك لیست شامل تعداد زيادي شركت را اعالم كردند كه . «كنند ارز را با نرخ دولتي گرفته و با نرخ بسیار باالتر در بازار عرضه مي
رسد كه ايشان يا هر كس ديگري در دولت يا حتي میان مردم انتظار دارند  نظر مي به. اند توماني داشته 833گشايش اعتبار با دالر چهارهزارو 

كند، چرا بايد با دخالت در  ها آه و ناله مي دولتي كه براي پرداختن يارانه... كه واردكنندگان كاالهاي خود را براساس اين دالر به فروش برسانند
اين . اي است كه بارها و بارها تكرار شده است اي معدود به ضرر مردم توزيع كند؟ اين تجربه ها برابر اين رقم رانت را میان عده اين موارد ده

پايداري . كنترل قیمت ارز و تورم به خودي خود هیچ افتخاري نبوده و نیست. ايم ايم و گزيده شده سوراخي است كه همواره در آن دست كرده
ها آزاد شده  با تزريق دالرهاي نفتي و دالرهايي كه بر اثر رفع تحريم. ت كه اهمیت داردنبودن اين كنترل اس هاي اقتصادي و مصنوعي سیاست
هاي رواني موجب تشديد اين وضع  قبول است كه برخي تحركات يا حساسیت. گرا ايجاد كرد زا و برون توان اقتصادي مقاوم و درون بود، نمي

توجهي كلي به ساختارهاي  مسئله اصلي بي. اي هستند گر هم باشند حاشیهبلكه اين موارد ا. شده است ولي اينها مسئله اصلي نیست
 .كند گیرد و نتايج خاص خود را بازتولید مي جويانه شكل مي هاي مداخله اجتماعي و اقتصادي است كه بر اثر سیاست

 : ژن های برتر پشت ارز دولتی اند  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638505-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

 

هر دو شرکت . اند میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده۳۳یان همراه و ایما همراه،دریافت کننده ارز دولتی؛ شرکت کار ، برتر و خوب ژن
 .زیرمجموعه پارس مایکروتل متعلق به فرزند احمد ابریشمچی وارد کننده نوکیا است

 :چشمه علی هم خشک شد -*

  

 هشت هزار ساله در شهرری خشک شد» چشمه علی»؛ «علی چشمه»ای به نام  خاطره

 نفر ٠۱ به به آبادان پتروشیمی حادثه مصدومان تعداد: لی از حادثه آتس سوزی پیتروشیمی آبادان خبرتکمی -*
 :رسید

اعالم کرد که ( های پزشکی خوزستان رئیس مرکز اورژانس و فوریت)شهیار میرخشتی : تیر آمده است۰ایلنا در  خبرگزاری دولتی به گزارش 
ند، شش نفر نفر به صورت سرپایی درمان شد ۴به گفته وی، از این تعداد .نفر رسیده است ۱۴که تعداد مصدومان حادثه پتروشیمی آبادان به 

هللا طالقانی اهواز و یک مصدوم به  از مصدومان به بیمارستان امام خمینی اهواز، سه مصدوم به بیمارستان سوانح و سوختگی آیت
  .یک نفر هم در محل حادثه فوت کرد.بیمارستان بهشتی آبادان منتقل شدند

 :هم نگاهی بیندازید ورودی جدید به این خبر  -*

 
ترین اتومبیل اشرافی وارد اهواز شد تا به  اش درگیر مشکالت معیشتی هستند، بزرگ اد درصد مردمدر کشوری که هشت

 تحویل داده شود« مردم  مکندگان خون»

 6931تیر  7 / کرج اعتصاب کارگران زحمتکش راه آهن -*
 

  :ماه حقوق نگرفتند و به همراه خود بنر های داشتند که بر روی آن نوشته شده بود ۲این کارگران 
 برای خرید نان باید ما پول قرض کنیم/   مسئولین نان ما کجاست

 :شد اندازي راه UF6 تولید کارخانه  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638544-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638544-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/638544-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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هاي مجتمع تولید سوخت  روز گذشته يکي از کارخانه. اندازي شد راه 7اف ه تولید یوکارخان : تیر آمده است۰در  به نوشته روزنامه شرق ،

سال، اولین بشکه کیک زرد در  ۲همچنین براي نخستین بار پس از . اندازي شد اي کشور راه هاي مهم صنعت هسته اصفهان، از بخش
اف اصفهان به دلیل کمبود کیک زرد در  سی در مجتمع یو 7اف لید یو، کارخانه تو«ايسنا»گزارش  به . دهي اين کارخانه تخلیه شد قسمت خوراک
اندازي  پس از توافق برجام با واردات کیک زرد و افزايش تولید کیک زرد در داخل کشور، امکان راه. عمال غیرفعال بوده است 9100کشور از سال 

 .مجدد اين کارخانه به وجود آمده است
حدود يک ماه بعد، در چهاردهم خرداد مقام معظم رهبري به . م دونالد ترامپ، آمريکا از برجام خارج شدبود که با تصمی  هجدهم ارديبهشت

هاي الزم را  سرعت آمادگي به»: اي را موظف کردند ايشان مسئوالن سازمان انرژي هسته. اي دادند سازمان انرژي اتمي ايران فرماني هسته
اند، از  جمهور دستور داده فراهم آورند و مقدمات اجراي مسائلي را که رئیس( در چارچوب برجامالبته فعال )هزار سو  ۱۲۷براي رسیدن به 

 973رئیس سازمان انرژي اتمي يک روز بعد از اين فرمان در نشستي خبري حاضر شد و تأکید کرد ورود به فرايند تولید . «همین فردا آغاز کنند
 . هزار سو، خالف برجام نیست

هزار سو  ۱۲۷شد، درباره تأمین  طور زنده پخش مي اي نطنز به  در برنامه تلويزيوني که از سالن کوچکي در سايت هسته اکبر صالحي علي
هزار ماشین  ۷.اگر سانتريفیوژهاي نسل شش را نصب کنیم و حدود . توانیم به اين میزان سو برسیم ما در فاصله زماني کوتاهي مي»: گفت

. هزار سو برسیم؛ اما اين براي زماني است که ما بخواهیم سانتريفیوژ پیشرفته تولید کنیم ۱۴۷ماه به  ۱۷در  توانیم اينجا قرار گیرد، مي
 .«کنیم دهد، براي تحقیق و توسعه کار مي حاضر در حدي که برجام اجازه مي حال در

شدت در بخش استخراج و اکتشاف اورانیوم  ؛ ولي ما بهتُن اورانیوم نیاز داريم ۳۷۷هزار سو ساالنه به  ۱۲۷براي تولید »صالحي توضیح داد که 
ما توانستیم بعد از . تُن اورانیوم تولید کنیم ۳۷۷مشغول کار هستیم و در چند سال آينده امیدواريم از حیث تولید مواد اولیه بتوانیم در حد 

 «مان اضافه شد تُن قبلي ۵۵۷تُن کیک زرد خريداري کنیم که به  ۴۷۷برجام 

 :همچنان ادامه دارد خرمشهر مردمات اعتراضی ظاهرت -*

 
 شوند  تر می شبیدر خرمشهر لحظه به لحظه جمعیت تظاهر کننده  در اعتراض به بی آبی، بیکاری و وضع بد اقتصادی،  ۲۰تیرماه ۴جمعه 

 خرمشهر را رها کن ؛سامری حیا کن/  آخوند باید گم بشه ؛توپ تانک فشفشه: مردم شعار می دهند 
 ؛نه آب داریم نه هوا   / رای نمیدیم دیگه به تون؛  آبهای شور ارزونی تون /  دشمن ما همنجاست ؛دروغ میگن آمریکاست

  / حق مسلم ماست؛  هوای پاک  آب شیرین ،/  دیکتاتوری تما م است؛  این آخرین کالم است /  ؟!!!باید بریم امریکا 

 :تظاهرات مردم خرمضهر در اعتراض به نبود آب شرب و شوری آب مصرفی : گفتگوی رادیو ندا با شهروندان  -*

 

de/2018/06/29/Khoramshahr180629.mp3http://www.radioneda. 

مگر رهبر '' : و زندگي خیلي سخت شده است، گفت '' آب براي خوردن نداريم'' از شهروندان خرمشهر در گفتگو با راديو ندا با بیان اينكه یکی 
 ''صداي اعتراض مردم براي آب را نمي شنود؟ چرا كاري براي مردم نمي كند؟

 :اعتراض وسیع مردم خرمشهر به بحران بی آبی  -*

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1


 : اعتراض مردم شهر نسبت به بحران بى آبى و شورى آب شرب در مقابل مسجد جامع اين شهر با شعار؛ خرمشهر -تیرماه ۴ جمعه 

  رها کنبرو اینجا را ؛ حیاتی بی لیاقت حیاکن
 

 نیستید؟ شرمنده از عمل تان واقعا   -*

 

  آخر این هم شد مملکت، حقوق های نجومی، ثروتی بی نهایت در دست حکومت کران و عواملش، آنوقت برای آب شرب گدای کردن از مردم
 !؟چکار باید بکننددر قبال اعمال مسخره شما ها ید مردم ایران ویخودتان بگ

  بدون شرح
 : کنند تحریک را مردم احساسات کشور در آبی کم بهانه به دشمنان ندهیم اجازه:وزیر نیرو-*

های نماز جمعه تهران  رضا اردکانیان که به عنوان سخنران پیش از خطبهوزیر نیرو،   :تیر آمده است ۴ ایلنا در خبرگزاری دولتی زارش به گ
فرماید در زمین  ایم و این همان فسادی است که خداوند می ها بدمصرف بوده ها در برخی زمینه ما سال...  :گفت، اظهار داشت سخن می
وی با اشاره به سیاست دولت و وزارت نیرو برای اجرای ... .شود عدالتی، خشونت و فساد می که باعث نابرابری، بی شویم مرتکب می

آبی سازگار شویم و درست مصرف کردن انرژی را در دستور کار  ما باید کاری انجام دهیم که همانند پدرانمان با کم: آبی گفت سازگاری با کم
سال : اند بیان کرد آبی از مدار تولید خارج شده های برق بارشی تعدادی از نیروگاه ا اشاره به اینکه امسال به دلیل کموزیر نیرو ب.خود قرار دهیم

ضمن اینکه .آبی کاهش تولید خواهیم داشت کردیم که امسال به دلیل کم آبی تولید می های برق مگاوات برق از نیروگاه 133هزار و 7گذشته 
اکنون آنچه مهم است در : وی تاکید کرد.ا رشد جمعیت نیز مواجهیم که منبع جدیدی برای مصرف نیازمند استبه طور طبیعی هر سال ب

بخش بهداشتی و شرب و همچنین نیروی برق باید درست مصرف کنیم و از بدمصرفی فاصله بگیریم تا تابستان گرم را با مشکالت کمتری 
در خاورمیانه کرده ما نباید اجازه دهیم  از همه ابزارها و علم امروز سعی در سرقت منابع آب رژیم صهیونیستی : وی افزود....پشت سر بگذاریم

توانیم موفق باشیم که از ورود  بنابراین هوشیاری مردم و همچنین عمل صالح می. که هوس کند در موضوع آب وارد معرکه کشور ما شود
 .دشمن به این عرصه جلوگیری کنیم

 : له های آب سرازیر به کویت بی آبی مردم و لو -*

 
نالند و  مردم خوزستان از بی آبی و حتی بی هوای می.  این لوله نفت نیست، بلکه لوله آبرسانی از خوزستان به کشورهای همسایه است

 .فروشد میبه کشور کویت حکومت آب را که منبع زندگی است 

 : دهک سه یارانه حذف تکذیب:نوبخت خبر داد -*
 

 ۲۰همانطور که در زمان بررسی الیحه بودجه : محمدباقر نوبخت در توییتر خود نوشت:  تیر آمده است ۴ ایلنا در خبرگزاری دولتی زارش به گ
به  ۲۰ها در سال  قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه  در مجلس، نیز اعالم کردیم حذف یارانه سه دهک

 !ت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم نگرانی ایجاد نکنیدهمان صور

 

 :خرمشهربی آبی و صف آب در  -*

 
 !صورت می گیرد ای بزرگ آبرسانیبا لوله هنظیر کشور کویت آب برای مصرف مردم به این صورت است و برای فروش به کشورهای همسایه 

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/638793-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/638793-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/638846-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87%DA%A9
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/638846-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87%DA%A9
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1


 :ایم کرده مطرح را سوخت کارت احیای پیشنهاد/است بنزین قیمت افزایش مخالف مجلس -*

 

هایی مبنی بر  برنگار اقتصادی ایلنا، درباره زمزمهوگو با خ محمد خدا بخشی در گفت:  تیر آمده است ۴ ایلنا در خبرگزاری دولتی به گزارش 
در مجلس موضوع افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه مطرح نشده است و : احتمال افزایش قیمت بنزین به دلیل کاهش واردات اظهار داشت

ما : وی ادامه داد...ام لت دریافت نکردهبنده به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه تا این لحظه خبری بنا بر افزایش قیمت بنزین از سوی دو
در این جلسه پیشنهاد کردیم برای مدیریت بهتر مصرف سوخت، کارت سوخت با رفع اشکاالت و نواقص احیا شود و مردم بدون نگرانی به 

ن بنزین نیست فقط البته احیای کارت سوخت به معنای دو نرخی و یا سهمیه بندی کرد: وی خاطرنشان کرد.بنزین دسترسی داشته باشند
 .شود کنند ضمن اینکه مصرف نیز مدیریت می به این خاطر است که مردم اطمینان داشته باشند که بنزین را دریافت می

 :کاسب سر گذر؛ هرکاری بکنید نسیه نمی دهیم  -*

 
 !است  باقی نگذاشتهمحل ه فقر، رکود گسترده و مخصوصا گرانی در اثر سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دال، اعصاب برای کسب

 بدون شرح

 کشور اقتصاد نجات راه /است عراق و سوریه بازسازی از ایران گذاشتن کنار برای نفتی های متحری -*
 :دارند نفوذ قدرت در تحریم کاسبان/است دولت با سپاه همگامی

ت آمریکا برای توقف وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره درخواس محمود خاقانی در گفت:  تیر آمده است ۴به گزارش خبرگزاری دولتی  ایلنا در 
اکنون دنیا، دنیای بده و بستان است همانگونه که وزیر نفت ایران مطرح کرده ما نه دوست و نه دشمن : واردات نفت از ایران اظهار داشت

نفت اکنون فشار ترامپ برای تحریم : وی گفت....شان است های جهان مطرح است منافع ملی دائمی داریم و آنچه برای کشورها و دولت
بیاورد تا مصرف ایران و در مقابل افزایش تولید نفت به این دلیل است که اوال ایران را به انزوا ببرد و از طرف دیگر قیمت بنزین را در آمریکا پایین 

و نه ملی گرا  متاسفانه در بازار اقتصاد ایران اصحاب قدرت و ثروتی داریم که نه اسالمگرا: وی خاطرنشان کرد.کننده آمریکایی راضی باشد
هستند فقط دالر و طال گرا هستند و به فکر امنیت ملی و اقتصاد ایران نیستند و البته نفوذ اقتصادی و سیاسی فراوانی هم دارند، اینها 

و قوه و در حال حاضر تنها راه نجات اقتصاد کشور همگامی د: وی گفت....های الزم را برای ترامپ برای ضربه به برجام فراهم کردند زمینه
در شرایط کنونی اگر هرکس در : وی تاکید کرد.های فروش نفت عبور کنیم همچنین سپاه با دولت است تا بتوانیم به راحتی از سد تحریم

شیپور خود ندمد و همه به تولید ملی کمک کنیم و درآمد دولت را در مسیری ببریم که مصرف را پایین بیاوریم تا ارز از کشور خارج نشود، 
 .توانیم جلوی تحرکات ترامپ را بگیریم حتی اگر به فرض محال صادرات نفت ما محدود شود می

  تشکل دانشجویی سراسر کشور٣۰بیانیه  -*

 :پیرامون احکام سنگین قضایی صادر شده دانشجویان

 
هر زخمی بر پیکرٔه . جویان، چه در ایران و چه سراسر جهان، چشمان بیدار جامعه بوده و هستند دهد که دانش گواهی می تاریخ

به راستی یاد کدامین . صدا کنند ها گمان نبرند که خواهند توانست دانشگاه را آرام و بی جویی، بذری جدید رویانده است تا قدرت دانش جنبش
ای بر پیکرٔه  تازه  جویی، هر سال در هر دانشگاه و بر هر دیوار خون رضوی، شهیداِن جنبش دانش ، قندچی و شریعتنیا چون بزرگ شهید هم

 افکند؟ جنبش می

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/638368-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/638350-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/638350-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/638350-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/638350-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1049&Id=901&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1049&Id=901&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1049&Id=901&pgn=


عدالتی و سلب آزادی در سطح دانشگاه و  جو نباید در رابطه با بی دانش: ین استحرفشان ا. اند ها بر سردر دانشگاه ایستاده امروز سرنیزه

وجودآورنده  محیطی و اقتصادی و عامالن و مناسبات به زیست -اجتماعی-های شدید سیاسی سازی آموزش عالی، بحران جامعه، روند پولی

های قطور تبدیل گشته و  اطالعاتی به پرونده -گاه یا نهادهای امنیتیآن دم بزند، در غیر این صورت هر کدام از این موارد، توسط حراست دانش

 شوند؛ در قؤه قضاییه منجر به احکام سنگین قضایی می

عدالتی و سلب آزادی در سطح دانشگاه و  بی  با جو نباید در رابطه دانش: حرفشان این است. اند ها بر سردر دانشگاه ایستاده امروز سرنیزه

وجودآورنده  محیطی و اقتصادی و عامالن و مناسبات به زیست- اجتماعی-های شدید سیاسی سازی آموزش عالی، بحران ولیپ  جامعه، روند

های قطور تبدیل گشته و  اطالعاتی به پرونده- دم بزند، در غیر این صورت هر کدام از این موارد، توسط حراست دانشگاه یا نهادهای امنیتی آن
 ....نظام است علیه تبلیغ  ترین شوند؛ غافل از اینکه این احکام، خود بزرگ قضایی می سنگین احکام  هقضاییه منجر ب قوهٔ   در

دانند، از فضای امنیتی  جویان را از وظایف اصلی خود می الخصوص دانش واره دفاع از حقوق افراد جامعه علی جویی که هم های دانش تشکل
 :هایی به شرح ذیل دارند جویان به شدت نگرانند و از مسئولین درخواست ی دانشچنین احکام صادر شده برا ها و هم دانشگاه

 ها در نهادهای خارج از دانشگاه شدن پروندٔه آن مختومه  جویان بازداشتی و قید و شرط دانش آزادی بی -٠
 جویان لغو احکام قضایی صادره علیه دانش-۰
 دارند جویانی که احکام قضایی امکان ادامٔه تحصیل دانش-۰
 رسانی صریح و شفاف در این رابطه علوم و اطالع وزیر  گیری پی-۴
 ها تجدید نظر وزارت علوم در عملکرد حراست دانشگاه-۵
 ها اطالعات درباره نقش ایشان در رابطه با بازداشت وزارت  سازی شفاف-۰
 میسیون قضایی و کمیسیون آموزش، ک۵۶جویان توسط نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون اصل  گیری وضعیت دانش پی-۷
 جویان گیری وضعیت احکام دانشجویان توسط دولت و گزارش منظم از وضعیت دانش پی-۱

 .گیری  وزارت علوم، نمایندگان مجلس و دولت دوازدهم تا لغو تمامی احکام باشیم تر شاهد پی امید است هر چه سریع

 
 :تعطیلی کارخانه در استان لرستان  -*

 
 ه تعطیلی کارخانه در استان لرستان و بی کفایتی و بی لیاقتی نمایندگان مجلساعتراض ب

 :خرمشهر به سوسنگرد هم رسید صف آب بعد از آبادان و  -*

 
 .همزمان با بی آبی در شهرهای آبادان و خرمشهر، مردم سوسنگرد نیز بخاطر نبودن آب در صف آب ایستادند 79تیر  0روز جمعه 

 :صف عظیم زنان در اعتراض به شوری آب  -*

 

 ر خرمشهرحضور چشمگیر زنان در صف مقدم تظاهركنندگان در اعتراض به بى آبى و شورى آب د
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